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Herr NILS I
Bergs -Rå

Strbdde MinerographiJ

At utröna, i hvad mån ni

de imellan Storfjön i

fjön kunde blifva möjelig

dingen och Commendeurt
ftj^rn® Ordea Herr Baron
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lan varande forfar i Indak
n då varande Magiftern, fe-

mj Herr Stenius afvägde,

lelTeinen afiladnade, for be-

n dervid mötte; men den-
ag fä mycket hellre trodt

pographers, Mineral-Iiilto-

ndiapers tjenll, blifva kiin-

i 5 fom den öfverfkår en
eiter af 24 mil, och i det

ndtryggens hogning tåmli-

låndil<e fjällen,

ärt, at från Kall- eller Are-

letet, och fämedelfl: intaga

, och den region, fom ut-

atitu4, Mndiga fnö-gränfen.

orfeji.

a, 23]- mil från

lång

romdrag
49

TT

^orfen.

5 I mil läng

rfen.

n, 630 alnar

orfen.

550 aln. läng, hög
rfen.

1, I mil lång

orfen.

)n, 18 niii från

läng, hög

Fot. tura

64

il

22

8 4

12

20

Transp. i 14b' 1 4

1



Medjkogs Forfen.

7 mil från Storfjön, emot ;

lång, hog
Ndfver Edfia Forfen

7| mil frän Storfjön^ | mil ]

Sti^gu Forfen.

9| mil frän Storfjön, 625
Öfverfta fallet

Nederlta fallet

Krangedf Forfen.

ji| mil från Storfjön, f 3

Förfta fallet 212 aln. långt^ h(

Andra fallet 69 aln. långt, h(

Tredje fallet 875 aln. långt, fi(

Fjerde fallet i Drakeholans 1

der/ta trappa 160 aln. lån

högt
Femte fallet eller Storfallet

Geduns eller Storförft

15^ mil frän Storfjön, | mil 1

Svalget eller draget frän C
funds lugnvatten högt

Lodråtta fallet

Forsbrijfet nedanföre

Svarthols Forfen.

15I mil frän Storfjön, 8|
Öfterfjön, 1280 aln. läng

Hdlle Forfen^

15I mil från Storfjön, 1125

hog
Haning Forfen.

Strax nedanföi^e, 150 aln. 1
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Transp.
orfen.

jon, 3000 alnar

Forfen.

inför fiftnämnde.

rfjön, 640 alnar

Forfen,

»regäende, | mil

en.

I5 f mil ISng, hög
irfeii,

n, 600 aln. läng,

Fot.

518

67

18

22

10

tum

4

ligen kan tillag-

[:tnens docering

'U ligg^^* fäledes

[afvet
I
Ö4C

til och med Medfl^ogs For-

H fot 6 tum högre, beAä
it med iläende klyfter, och
ta högder, hvilke, fårdeles

re.

enhet är Sjökuften genom
pad och Ångermanland, och
le hålle-art continuera (*) i

velter

U-lra lin gräns kring Ängermanna-
ade bryn- och ftållftens-arter famt
afnan och Ljungan med gyttrin-

ixofa, fom kring Ljufnan är mer

5 Ljungan mer hålle-flintblandad,

it kring Högdal och Rätan, hvar-

löta, är fåitet ofvan damjorden
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vefler kring Ljungnan öfv 'ogcial;:

kring Ljufoan 3 mil ofv^an .
< --i

kring Ångermanna -ån öfv

fedan vidtaga fädane gefchi

granfkapet mot fjällen.

Närmall Hafvet framftr

berg åtfkillige kiesgängar (

jätn-anledningar hafva ej v
Vid Skårhålls Forfen vi u

a

ge kalk -trakt, fom, kring -

den af Storljon, åt{l<iljer
;

vefter belägna fjäll- arter

,

längd af vid pafs 10 mil ocU
Defla gi;4n{br kunna n n

utftakas med en linie från

om Hammardals Kyrka, F
Lith, nedanför gärdet i Oi^

om Alfens Kyrka eller vid

Marieby, Oviken, alt emot Ucaiiw Ovk i

Myfjö, Bergs Kyrka, öh^c^ Nv ri 3^

i| mil vefter om Råffunds

tilbaka mot Skårhålls Forfe

Kalken är af olika art,

meråndels altid med petriJ

Orthoceratiter, inblandad, i C

mängd af coraller och iriå< o-

Dä man til ofvannåmde > v - ;

lägger något för lugnvatti

de kring Storfjö ftranderne

högder, kan utan fel anta

G 3

ofverkaftadt med gefehibe ai

närs ftoriek, beftående af

Jordmånen faad och mjåla.

(*^) Sådane finnas vid Sundsv
Tuna, Uiänger, Sidenöo oc]
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lafsbrynet, fom i flokalken

icationer, h vilka man för

igen vill anfe. Högre up
ig ej blifvit dem varfe (*)^

;a fä mycket hellre, fom

)råndringi det får jag ock
fjön Siljan i oller Dalarne^

ir förekomma, tyckes ega

iindre, högd, hvilket likväl

lerfökning.

C l kaik-iivar^ äro icke mycket fondera-
^- k finner man bäde i Näs,

tlödön och Näfkätt, at de
-..r* iUMx A.:gti af Alun-fkiffer, lamt ftun-

0^ed kies- iBet or (*^), hvaraf en del ega

- - träffas icke ofta, dock fin-

bnd, åfven ock i Mörhils
och en del af Undersäker,

.ii gi-:: up mot fjällen, fä mera fin

r ""Ir n g öch fkifring, lamt där

art af tak-fkiffer.

s-trafter, hvilka ega med delTa

hafva i flolagrige famt forrnode-

de kalk- och ikifier-hvarf ften-

, känner jag ej någon högre, utom
?, fom, efter Herr Tunelds up-

ar ofver Venern, famt med til-

ifvågning, 1028 fot ofver Hafvet
gr famma räkning, endaft 448 fot.

inat utröna, om, eniigt Hr. Fer-
^ fletfor har utgöra aflofsningen

fkiffern^ Sädane fletfor har jag

iftegård, Tofsafen, i Berg och i

vfstän'''-

srne icke gifva anledning

ner, fom annorftädes ofta

I gran
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I grånforna emot fjålle^

afver angränfande hällar,

nerhet finner vid Tolsåferi

ferdals- fjällens fot.

Sådantj jemte mycket •

ka defTa lagrens tilkomft

vatten.

Pä fodra, veftra och n
ves. denne kalk-trakt af fjä

tilrålle at underföka den M
Socken och norra fluttni

jir en grof grä hålleflinta n
dom någre tåltfpats körtlar

ningen af detta fjåll belläi

gar och en fädan Breccia

Gronstedt beflkrifvit i K

demiens Handlingar Vol.

fedan continuerar genom
famt forfiiuggningsvis bl;

förvandlas uti den förenåni

Veftra tjållen pä Hårjed

jag haft tilfålie at befara j

Hallen, Hoggrindsvählen,

Kamrue, Röfjållet, Ruen^ ]

veberget med Häftkläpper

fjåilet, Lillfjäilet, Sohlberg<

rifet, beftä alla al en flackt

med grynig q varts inbis

glimmer C^), infpranpd m(
G 4

(•'^) Denne qvarts och talkari

ron TiLAs hornbindig fandl

fom orfakar fonderfallande

mjöl, fom utgör Hårjeådale

vara for Ren-mofl*ans våxt

artår det ock. fom, enligt Be
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a ftållen, en lös, fet och
r. Kies- och koppar-gängat
ti 5 af hvilka en del utan
hållen under damjorden

derföre kallat dag-fletfor.

djupet , och af fädan art

vid Ljusnedal famt Halt-

varit.

ft, af hvilka jäg underfokt

refl^utan , Velifte fjället

,

jo • fjållct , Ren - fjället
,

)!$ - fjället, Snafa - högar,

lens äng och mot Al*

i egentligen fä kallad ftåll-

glimmer och fpåckftens-

;e och flackt liggande, med
ders, fallande under hori-

ch fram emot landet, ju

iård och fl<ifringarne fam-

råder, men minfkas och
: ur fammanfättningen, ju

t högderna i vefler, hvar-

jlimmer med fcjga qvarts,

:h fkörl , • blifva rådande,

; fkifringarne mer aflofsna,

ndom mer vreiig (*^^).

Fjål-

if och får et mera kårft och
le.

A.S och flere Bergsman Horn-

ftållen ut, fom hade deffe lo-

I högderna öfverft i dagen, och
?n ökades med hårdheten un-

% men detta år ej ånnu utredt,

otts jåmförelfe med kringgif-
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,
Fjällen nårmaft Riks-grånfen har jag ej fä

färdeles befarit , men deras arter åro at Herr

Landshötdingen Baron Tiläs och Bergmålla-

ren Cronstedt förut befl^rifne. Flokalk fin-

nes Itundom, ir.en ej mycket ofta, bäddad pä
hålJarne vid vattudragcn C^).

I deffa fjåll finnas niahngångar, hufvudfak-

ligaft af koppar nåJlan altid anvuxne qch
med fä grader under horifonten Itupandej gäng-

arterne åro näikn like med hållarne, och fkil-

jas endall med inblandningar af fkörl, Zeo-

iith och kalk-arter, hvilka lillnämnde, ann<utne

i drushol, åro förädlr^nde, men tåte och i fpat

form, ej mindre förtryckande än hållefiintan.

Den regel, fom framL Landshöfdingen Ba-

ron TiLAS från Röras i fm Stenrikets Hiltoria

anmärkt, om gangarnes förtryckningar af of-

vanliggande högder, håller i defla bergen alde-

!es Itänd, falUn Bergsmän, fom determinera

orden förädling och förtryck efter ceconomi-
fl(a löremäl, dermed förvillat fatfen.

En gäng blir under ofvanliggande högder
altid fammantryckt och far mindre mägtighet,

men malmen faller ock altid dä mer^ famlad

och rik: fådant utvifa Guftafs och ArePKute
grufvor i Jcmtland, ej mindre än Förhoppnings-
grufvan i Hårjedalarne C''^*}? under dälderne

G 5 der-

vatide fpåckftessartade hallar kan vid annat tilfälle

fårtjena närmare granflcning,

(*) Häland ochMo i Undersålier, Ro i Kall, Liusne-
dals marrnor-bratt v

('^*) Vid Aiden i OfFerdal år en Biygrufva, faft med
forluft, arbetad, vid Ljusnedal finnes en godartad
^qvickftens järnmalm, liggande i hängandet mot Blix-

grufvans koppargång.
(**'^) Handöls gången tyckes åfven genom okad mag-
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deremot ökes mågtigheten, men malmen fpri-

des och mittlarne intaga Itorre rum, hvilket

ofta befvårar brytningen.

Märkligt år, at i Hårjedals och Jemtlands
fjåll- trakt har bergvåxten och gängarnei hvil-

ka altid följas, et fvåfvande och flackt låge; fä

förhäller lig ock både vid Röräs och de flålla

Norfka Fjåll-grufvor.

Jag har fåfängt fökt någon fyftematifk ord-

ning uti defie bergarters ftrykning och ftup-

ningar: de tyckas måft altid hafva fammanhang
med omgifvande dälder och vattudrag, hvaraf

en del torde tilkommit igenom bergens fatt-

ningar och fjunkning, men andre deremot ge-

nom utfkårniogar och våldfamma floder.

Således liar jag funnit Tenans vattudrag

hafva omgifvande hallar å fodra och norra fi-

dorna fl:ående pä borft, men fedan Ljusnan
träffats, flår väl fodra berget pä borfl, men de
norra falla under dalen.

Mittän har ä ömfe fidor på borft flående

berg.

Ljungnans bagge fidor falla emot hvarandra
under dalen, likaledes förhåller fig ock med
Ottfjö, Omfjö och Sellfjö vattudraget.

Händs- och Are- famt Undersåkers Alfvens
ftrander vifa ej heller fl^ifringen pä borlt,~ utan

faller den från bägge fidor under dalen, men
omkring Kalls vattnet flår bergvåxten både

vid norra och fodra ftranden pä ända.

Gerna hade jag velat anfe hela fjällhogden

för befl:ående af horifontella hvarf, och tro at

de

tighet, inftegne mitdar och malmens fpridande un-

der dalen blifvit forfvagad efter famma regel, dock
kan jag ej detta for fåkert utgifva^
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de mindre och oordentlige ftupningarne här-

rört, pä et ännu löga underfökt djup, af få-

dane tillälligheter, men jag fer, at ftående gån-

gar ftundom omtalas vid Rörås och vid Mör-
åker i Norige. Om detta fä förhåller fig un-

der dag-gefchickerne och pä ftorre djup , blir

denna min gifsning mindre trolig, och torde

man dä hellre fä jämföra en fiackare bergväxt

mot Svenlka fidan med ofvanliggande land-

mäns mindre docering åt Öfterfjön, då der-

emot en llarkare Iförtning mot vefter torde

gitvit anledning til Rående gefchicker i Nor-
rige, färdeles närmare Vefterhafvets kufler.

Männe en fådan olikhet af bergarternas och
landmånens ftupning har gemenll^ap dermed,

at koppar malmgångarne pä Norrika fidan och
vefter om kölen ega ordentligare Ilåpp- ftölar

och malmfall, fom fatta mer åt djupet, famt
äro bäde för fänkning och fält af beftåndigare

fyndighet?

Jag har ofvan nåmnt, at gängarne altid åt-

följa bergvåxten, hvaraf händer, at de näflari

aldrig öfverfkära, korfa eller ramla tilhopa,

utan gemenligen fvånga undan för hvairandra:

fådant torde hårröra af det fega gry, hvaraf
deffa fjäll åro fammanfatte, fom icke gerna
mottager några remnor eller fprickor tvärs öf-

ver fl<ifringen. Af fådan orfak åro ock tvär-

klyfter hår i grufvorna mer fällfynte än an-
norltådes, fårdeles pä något djup , når man
kommit under dag- gefchickerne, och om de
åndå vifa fig, finnas de både i fortflråckning

och djup mindre betydlige.

Med denna erfarenhet förefalla mig de fl

kallade Skal eller lodrätta öpningarne genom
bergen

v
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bergen nog befynnerlige och fväre at förklara :

de träffas pä flera Hållen, men af dem vill jag
här nsgot befkrifva Lunddorren^ h vilken jag
håndelie-vis fått, mer ån jag i början åftun-
dade, betrakta.

Detta Skal ligger pä grånfen imellan Jemt-
land och Härjedalarne, och beftär af en i nord-
veft och fydoft ftrykande gata, fom emot fö-
der framftiger mot Storfjön i Hårjedalarne,
hviiken ej med den af famma namn i Jemt-
land ma förblandas.

Längden år 2 mil, och bredden har jag af-

mått til 1500 alnar.

Bergarterna beftä af en hvit fin klufven
qvartsbiandad fet glimmer, ftrykande vid pafs

i öfter och vefter, med flackt fallande mot föder.

Detta oaktadt åro våggarne å ömfe fidor

lodräte, utom mot Hårjedals fidan, hvareft de
undergädt någon mer^^förftöring, fä at man, faft

med möda, kan framleta fig våg dit up. Hög-
den af delTe väggar torde gifsningsvis kunna
antagas til 2 a 300 famnar.

Gatan går nåfian ända rått fram, men enär

någre fmä krökningar, fållan öfver 4 å 8 gra-

der frän direftions-linien, förekommit, har

altid den ena våggen fvarat mot den andra, fä

at Skalet behållit" hn fulla bredd,

Öfira våggen fortfåtter fm fjållftrykning öf- '

ver Ana högar ät Oviken, och denne trakt har

jag ej egt tilfälle at befara 5 men veftra våggen

år allena | mil bred, och fl u tar fig dår mot et

annat Skal, parallelt och lika långt med det fö-

regående^ Storå-flialet kalladt, fom åfven ned-

ftryker til Storfjön; både arter, fkifring, bredd

och ofriga befkaffenheten åro aldeles lika med
Lund-
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Lunddörren, dock har jag i defs veftra vågg

funnit en grof fvart Trapp, åfven en jårnbiu-

dig Hornbiånde.

Utom deffa i2:ne finnes äfven det tredje

Skalet, fom, nåftan pä lika afftånd mot vefter,

gar med de föregående parallelt; jag harej^fedt

vidare deraf, ån defs öpning mot Storfjö fi-

dan, och kan fäledes ej derom lemna vidare

befl^rifning.

I Generations Hiftorien blir det förmodligen

et problem, at utreda dylika lodräta Skals til-

\komft i berg, hvareft ftäende klyfter få fållan

och nåftan aldrig förekomma; nog kan man
föreftålla lig och åfven finna fpär af fördäm-
ningar, fom brufiit och orfakat utficårningar,

men i närtan flackt liggande hvarf ai lega berg-

arter plåga fädane förltöringar gemenhgen ta-

ga annan våg, och fä annorlunda belkafiadt

lamt mindre regelbundet utfeende. Be Stcw

kaft af flera flag, fom jag fårdeles i Lunddcr-
ren och vid Ljusnedal^ betraktat, gifva anled-

ning til en anmärkning, fom jag defsutom i

kring belågne fafla klyfter (ått årfara : huru
naturen oförmärkt och förflaiggningsvis blan«

dat hålle-arterne, och fmåningom likafom går

från den ena til den andra.

Hårjeädalens fpåckfl:ens- eller talkartiga

och med los grynig qvarts blandade hvita glim-

mer blir, ju längre i norr och mot Jemtland,
efter handen mörkare, qvartfen grynar fig

mindre och texturen får mer fafihet: fä up-
kommer Jemtlands Stållfl:en$"art5 hvilken lika-

ledes oförmårkt, med föråndrad proportion

och textur, famt inblandning af granater, in-

går i den ofvannämnde murkftenen.
Sam-
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Samma Hårjeådals glimmer blir åter pä an-

dra ft.illen, färdeles mot föder, mindre fet, defs

lameller falla finare, llundom for obeväpnadt
öga omårklige, qvartfen får ibland en grof-

ögd och ftundom en finare famt mer hop-
hängande textur, fammanfåttningen blir nu mer
nu mindre härd; deraf upkomma, genom för-

fkuggningar, viffe, altid glimmeraktige fand-

ftenar, brynltenar, trapp- och takfkiffer- arter,

famt , med någon förändring af kifel- ämnets
textur, kanfke och famnianfättning, grof hålle-

fiinta och en Porphyr-art, fom Baron Til as
kallat Ifug fandllenj hvilke hållearter, under
i\n fortftrykning, intaga förJfl finare, fedan gröf-

re fåltfpats-körtlar (*), omv^jxlas iUindom med
den fammia i råtklufna och ibland vägige hvarf,

famt omfider utgöra dermed en jämnare bland-

ning, för at formera röda graniten famt defs

nära flägtinge Porphyren.

Då naturen i formationen gådt med föran-

dringarne få oförmårkt tilväga, kunde någon
vilja giffa, at de bergarter, fom utan gradatio-

ner tvärt omvexla, tilkommit pä olika tider.

Slutligen får jag upgifva det fel, at, i lik-

het med flere minerographer^ har jag fkilt

mig

(*) Vid Ljusnedal finnas i gefchibe ftora ftenar, be-

ftående af omvåxlade mycket vågiga hvarf af grå

hålleflinta mot röd ftltfpat, och år aflofsningen dem
imellan en tunn hinna af hvit talkartig glimmer, få

lös, at vågorna med et lindrigt hammarilag lått utan

brytning kunna Ikiljas. Vid och emot Klöfgön

faller hålleflintan med faltfpaten dels i hvarf, dels

flåcktals. Kring Dalevåhlen och Haftors ftöten

famt mot Sårna och Idre infpela på famma rått hal*

leflintor, brynftenar och porphyrarter. (Se Tii-as

St«nr. Hift- och Utkaft til Sy, Min. Hift.
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niig genom et allmänt namn röd Granit vid

de berg fom varit fammanfatte af fältfpat, kifel

och något glimmeraktigt. Jag har dock feder-

mera, lardeles vid Settna i Medelpad, öarne

kring hafsfidan och vid Högdal i Hårjedalar-

ne, tunnit, at O^ori famt äfven hörnblånde of*

^ta ingär i denna compofition, flundom på glim-

merns bekoltnad. Detta hade bordt nogare.

examineras och utredas, men fom jag det un-
der viftandet i orten förfummat, fa får jag öf-

verlemna detta arbete ät någon annan.

JOH. GUST. EDFXFELT.
Bergmåftare.

^irfinfiiiiaiM ii—awwii ^Ifrt I^ ^

Om Fjällens högd hfver Hafvet.

Af

NILS MARELIUS.

T^jällryggens verkliga hogd ofver hafv^et fat-

tes ofta i fråga, men vi hafve hittils in-

gen fåker grund til defs beräknande. Om
den af Herr Bergmåftaren Ed elfel t infan-
de afvågningen, fom Herr Kyrkoherden Ste-
Nius foMttat, alt ifrån Storfjön ijemtland til

Lijts eller Indals -ålfvens utfall i Öfterfjonj
blefve vidare fortfatt til fjällryggen, kunde
d^etta afgöras , och följande dervid tjena til

nytta och anledning.

Den delen af Fjällryggen, fom år midt för

Jämtland, lär vara lågfl: vid Storfjö-fundet, dar

Jemtlänningarnes våg til Norrige gSr fram

,

emedan imellan Suhl och Skalfjöftugan räknas
2 mil, hvaraf allenaft en mil år fkoglös. Den-
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na vägen nyttjade Svenfl^a Arméen, cIS den
år 1718 gick in i Norrige. Men fä våi norr
fom foder ut år Fjällryggen högre. I Syl-fjål-

len lår denfamma dock vara högfl: för denna
defs fodra del.

Vid grånfe- matningens framgång hårftades

togo vi år 1758, vid en lada pä Norrflca

lidan belägen utmed Nea-dlfven^ tre fjerdedeis

mil ifrån Syltoppen^ Syltoppens hogd, fom be-

fans 1525 alnar. Hårifrän årnade ock den Norr-
'f!<e Profefforen och Ingenieuren Holjvc vid til-

fålle gå med atyågning til Troncihem och
Vcucrhafvetj fom är 11 eller 12 mil derifrän,

men han dog kort efter gränfemätningens flut.

En litea fommarväg gär norr om Sylfjål-

len öfver FjåHryggen imellan Tydaien i Nor-
rige och Handöl i Jemtlandj på h vilken Sv^en-

il<a Arméen år 1719 den i. januarii blef olyck-
lig. De ftäldes up pä fjön Öjfand 5 men
hade förlorat fin vägvifare, då de kommo til

fodra Enbogen. De vifste, at Ene-älfven gär

åt Handöl, men togo dagen derpä oråttj dä de

fölgde ålfven föder åt, tils de kom^miO up i

SylFjållen, måfte altfå gå tilbaka och viftas an-

dra natten åfven vid fodra Enbogen. De llo-

go dä igenom ifen, och funno vattnet rinnan-

de ät norra Enbogen, fölgde fåledes älfven åt,

och kommo åndteligen fram til Handöl. *

Låttail fkulie val en afvågning låta fig

göra ifrån Storfjön til Kallfjön, och derifrän

til fjön Torrön, famt fedan til veftra Schecker-

fjål!en> men jag håller före, at Sylfjällefi åro

högre, och fåledes vore bäft, at afvägningen •

flicdde dit åt, faft vågen blefve befvärligare.

* * * e f

Anmärk"



1784- ^^7- S^^^ ^^5

Anmärkning om Citron-fafU famt fått at

cryfiaUifera den/amma;

A£

CARL WILHELM SCHEELE.

§. I. Ät på vanligt fått genom afdunftning

bringa Citron -faft til cryftallifation,

år redan af flere förfokt, men fom det ej velat

iåta gora fig, at pä denna våg fä fyran til an-

fl<jutning5 har man ej vidare bekymrat fig der-

om, ehuru det tycks vara nog fannolikt, at

alla vegetabiliH^a fyror ej åro obenägna dårtil,

allenafl: man finner pi utvåg, at undanrödja

och frånfldlja de heterogema^ fom hindra delTa

fyrors cryftallifatidn.

§. 2. Jag låt klar Citron -faft afdunfta til

honings confiftence, och uplofte denfamma
åter uti ftark fpiritus vini. Här fränfliilde fig

et coagidum^ och fedan blandningen var filtre-

rad, refterade detta boagulum uti filtrum, hvil-

ket jag med mera fpiritus vini edulcorerade.

Detta klibbiga ämne befanns beftä af et mucila^

ginofum förenadt med litet alcali citratum. Nu
trodde jag, at^ fedan deffe ämnen voro fepare-

rade från faften, den famme fnarare torde an-
fkjuta, och afdeftillerade min fpiritus från fin

uplöfta fyra, men affigten flog mig fel, ty jag

var ej i ftånd, at på denna våg århälla cry-

ftaller, ja^ mifstånkte då fyran, at den torde
med fig fora något annat åpme, fom ock uti

fpiritus vini kan löfas, och fom förmodeligen
ligger til hinder för defs cryfi;allifation 5 jag

märkte ock fedan, at det var en anféiilig mängd
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materia faponacea^ fom man vet, fä val af vatten

fom fpiritus vini kunna uplöfas (^).

§. 3. Man kan medelfl: krita ll^ilja fyran

från vinften, hvaraf et uti vatten fväriöll medel-
falt upkommer, under namn af calx tartarifata ;

famma egenfl^ap har ock Citron-faft; defs fy-

ra iorbinder fig med kalken, och utgör der-

med et dyhkt falt, fom likaledes uti ganfka li-

ten quantitet lofes uti vatten, hvaraf dä följer,

at, fom hvarken något gummofum eller fapona-

cmm åger affinitet til kalk, fjelfva rena fyran

med kalken (ig enfamt förenar, fom fedan

med vitriol - fyran åter låtteligen kan fkiljas

derifrån.

§. 4. Man tager til ex. en kanna klar Ci-

tron-faft, fom uti en rymlig glaskolf fåttes i

fand, och når fyran kommit i lindrig- kokning,
tillågges efter hand, et litet fkedblad i fönder,

af torkad och pulveriferad famt förut vågd kri-

ta, under ftåndigt omrörande med en trädfpade,

tils ingen gäfning mera märkes. Til en kan-

na god Citron-fa.it åtgår gemenligen 10 lod

torr krita. Derpä tager man kolfven utur fan-

den, och fåtter den aflides, då den med Citron-

fyra mattade kalken {cälx citrata') fnart fåtter

O J^S nplofte nemligen detta tjocka magma , hrari-

fråii fpiritas vitii var afdeftillerad, uti vatten och fatu-

reradé detfsimma med krita; fedan fyran pä detta

fattet var fldld derifrån, låt jag det bruna vattnet

afdunfta til tjocklek af et extract, det hade en b-iik

fir.ak, och löfte fig fä vål i vatn fom fpiritus vini;

det förvandlade lig helt och Kallet i iockerfyfa, då

fpiritus nitri nägra gånger dårofver abftraherades;

men vår cryftailif^^rade fyra undergår , af ialpetter-

fyra^ ingen förändring.
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fig, fom et ^tungt pulver
5 p§ botten; man af-

häller det klara bruna vattnet fr§h pulvret

,

hvarvid man tager lig i akt 5 at ej något deraf

medtoljer, och flår fedan åter varnit vatten der-

på, fom vål omröres, och när pulvret fatt fig,

afhålles vattnet äter varfamt. Man fortfar med
denna utiutning några gängor, tils det lifta af-

hälda vattnet aldeles år farglöli Sedan fiär

man på denna fäledes utlutade calx citrata 11

lod concentreraci vitriol-fyra^ fom med ic gån-

gor få mycket vatten år utfpådd, och kolfvea

fättes åter i fand, lamt kokas en fjerdedels rima.

Når denna blandning kallnat, ilas altfamn ans

pä et filtrum, och gipfen fom refterar i filtrum,

utlutas med litet kalt vatten frän lin vidhän^jan-

de fyra: denna filtrerade fyran afdunilas utlop-

pen kolf, tils den blir fom en tunn fyrup til

confillence, hvilken flås J33 et filtrum, fc^ir at

feparera gipfen derifrån, fom under evapora-

tion fldldt lig frän vattnet; for at få fyran vål

utur papperet, kan man flå litet kalt vatten pä
den qvarblefne gipfen. Nu bör forfokas, om
ock denna fyra häller någon odecomponerad
calx citrata \\i^\oh:, ernedan den eljeil hindrar

defs cryftalliiation : man tager fördenlliuld litet

af denna fyran, och flår några droppar vitriols-

fyra dåruti, faller då gips, antingen ftrax eller

liten Hund derefter, bör man blanda !itet dilu-

erad vitriol-fyra til hela mängden, tils ineen
gips mera faller ned; fyran filtreras dä ater,

och afdunftas på porcellins- tallrikar på varm
fand eller kakelugn, då den anllquter uti fmä
cryilaller, eller ock fåttes fyran, fom bör vara

fom en tunn \fyrup til coofiftence, uti fvalt

rum, då den eiter hand cryiraliiferar^ lom foc-

H 2 ker
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ker Candi. Af en kanna Citron-faft, fås ge*

nienligen 7 til 8 lod cryftalliferad fyra (^).

5. a) Neutral-falter, fom med denna fy-

ra upkomma, vilja ej gerna cryftallifera , och
om deras uplöfningar torkas i värmen, fukta

de fig äter. Alcali volatile citratum^ ger i deftil-

iations-hetta fitt flygtiga alcali ifrån lig, och fy-

ran deftrueras. b) Med kalk, formerar fyran

et uti vatten fvSrlöft medel-falt c) Med
tung -jord, förhåller fyran fig pä famma fått,

dock löfer vatten något mera deraf. d ; Magne-
fia, utgör dermed et uti vatten låttfmält falt,

fom ej cryftalliferar, och i värmen blir omfi-

der fom et klart gummi. e) Såtureras fyran

fuUkomligen med alun-jord, nedfaller faltet på
flutet fom et pulver, på famma fått fom med kalk.

f) Ingen

(*) På detta fått, kan Citron-faft förvandlas til en gan-
fka ren och torr fyra, och om faften ån vore i

gåfning, famt med mogel ofverdragen, eller med åt«

tilra, ja ock med vitriol - fyra, blandad, fom ibland

hånder, kan efter denna methoden rena Citron-fy-

ran åndä fårfkildt erhållas. Denna torra fyra kan
ock aldrig fkåmmas. Om et quintin dåraf uplöfes uti

en jungfru vatten, fom fnart går for fig, får man en
ganfka klar och ren Citron-faft. Rifves et quintin

häraf med 6 lod focker i glasmortel, fås et delicat

Limonad-pulver, fom ej fuktar fig; man uploferhår-

af 2 fkedblad uti ett qiiarter kall -vatten; och fom
Citron-morfeHer på Apotheken åro mycket benägne
at liquefcera, fä kan ock detta pulver nyttjas i Mor-
fel]ernås ftålie*

(**'^) Når man faturerar Citron-faft eller defl? fyra i

köld, med krita eller ock ren kalk, få håller fig en
anfenlig mångd kalk uplofi:^ fom ej faller fcrr ån
uplofningen antingen uphettas ofver elden, eller ock
efter några dagars tid i fria luften; en befynnerlig

omftåndighet; derfore bor ock faften genom kok'
ning fatureras. 4.
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f) Ingen af metallerne angripes mårkeligen,

dock upiöfes Järn och Zinck, hvilka, under
jpååäenrie uplöfoing, gifva ifrån fig brännbar luft,

men emot flutet tjocknar Zinck-folution af et

Il v it pulver Zincum citratimy fom fåtter oeh
farter fig på metallen, hvilket ej händer med
Järnet.

^

g) Metalliflia fplutioner undergå ej någon
fårdeles förändring af vir fyra, undantagandes

Qyickfilfver-kalk, uploft i ättika, faller deraf

et hvit pulver, likaledes Blyåttika.

Detta precipitat, kan af diluerad Salpeter-fyra

åter uplöfasj om något olöft refterar, år det

et tecken, at cryftallerne innehålla någon Vi-

trioKlyra, hvilken då, genom en uprepad cry-

ftailifation,, bor fkiljas derifrän-

Mineralogi/ke Anmärkningar ;

af

T. BERGMAN.

Forfta Stj/cket.

§. I. T våra tider har man med befynnerlig if-

^ ver ej allenaft: efterfpanat och upfunnit
mänga förut okända foffilier, utan äfven med
mera framgång, ån förut, underfökt deras grund-
ämnen och fammanfåttning, utom hvilkas kän-
nedom all mineralogifk kunfkap år ganlka flip-

rig och ofullkomlig. Jag har haft tilfälle, at

Chemice underföka ätfldllige nyligen uptåckte
foffilier, fom ännu antingen icke blifvit uti

fyrtemer uptagne, eller åtminftone icke fådt de
xumy fom de enligt fin natur böra hafva. Den

H 3 fenare
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ftnare cmltånriigheten träffar ock' in pS fiére,

ibm iånge varit bekante. Min mrelats år cler-

före, at til Kopgl Academien^ eft^^r hand^ öf-

verlåmna korta beråtteiler oni utflagen ai mi-
na föriok, foni torae kunna tjena til råttelfa

i denna våg: Metho<lerne, foia jag biukar, at

anaivticera hvarjeiianda toflilier, äro förut, på
ficra itällen uti mina at trycket utgitne arbeten,

bellcrifne; det fkulle fåledes äftadkomma en
Qnödig vidlyitighet, at dem hår ä nyo uprepa.

2. Uti Sciagraphia Regni Mineralis har

jag anmärkt; at 1 ungjord icke vore ännu funnen
i annan iprbindelfe, än med vitriols - fyra, dä

den vanligen kallas Tungfpat. Jag trodde mig
lixvåi med fåkerhet kunna förmoda , at man
med tiden fkulle finna denna jordart, ej dlenaft

hunden med luftfy^ä^ utan afven i hlandning med
kalk elkr andra jordarter. Denna gifsning har

förr, än jag kunnat vänta, blifvit befannad;

ty Hr. Dq -tor WiTHERi>fG har fiftlidne fom-
mar (1783) vid Lead-hill i Skottland funnit

Tungjord i förening med bara luftfyra, och
fammanvuxen i härd maffa. De handifenar han

mig årnat, åra ej ännu ankomne, men imed ler-

tid har jag, genom DocL Schwepiaue^, från

Frof. Black i Edinburg, århällit et fiycke af

6| iqds vigtJ Det år anfl^utit i form af klot-

artade feélorer, dier utgör kilformiga knippor

af cryftaller, fom divergera ifrin en pund,
men dock fitta få tått, at allenaft vid öfre ån^

flarne finnes litet afftånd. Detta anfl^jutnings-.

fatt förefaller ganfta ofta, och gör ibknd hela

klot, i fynnprhet bland zeojither. Cryifaller-

?ias il^apnad år naturligt vis oredig, genom in-

bördes påtryckning vid aiiOcjutningen. Någre
tycka^
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tycicas dock vid ofre åndarne vifa fneda 4kan-

tiga prifmer. Fårgeri år nåRan hvit och haif

•genom ftinlig, nägra ftållen ^ro dock grå och

n>era dunkla.

1 den nu beikrifna ftufferi rader kalk mkn-
Wgtn^ iiTgorj^jide pz for loo^ emot S tungjord : bag-

ge åro med luitfyra mattade. Om oblandad

ti ngjord fi^all jag låmna närmare underråttelfe,

lur de affände profltycken komma mig tilhanda.

3. For några och 20 år fedan, blottades

forit i Lorenz-gegentrom vid Freyberg en fyn-

iierhg art cryftailer, fom fingo namn af Stan-

genfpat. At deffe fånde Hr. Prof, TiTius i

ijresden mig en präktig klafe fiiliidet år, i godc

qvarter lång, 5 tum bred och 2! tum hög.

Den beltår hel och hällen af cryftaller, efter

längden råfflc^le och Itålde uti ätikilliga flutt-

Dingar emot hvarandra. Somlige hafva hela 5

,

tums längd och äfven fä mänga liniers diame-

ter, men ingen vifar nägon reguler kantighet,

utan tyckas alle vara hopfatte af flera parallela

llrålar, juli; fom Flumbum aeratum ofta före^

faller. Fårgen år helt hvit och ogenomikin-^

lig, undan tagne nägre rallige qvarts- fläckar i

fluffens omkrets, fom utmärka de flållen, hvar-?

eit han varit laftvuxen uti den hålighet dår an-r

ftsjutningen ikedt. Hr. RoMe de.lIsle nåm^
ner denna art, uti en not i Tom. I, pag» 610
af fm Crillaliogr. fenare uplagan.

Til hvad genus denna art bör föras, der-

om ]>afva varit firidige tankar. En del hafva

räknat den til fi^örl, andre til tungfpat, men
fom detta icke efter ytre kännemärken kan
med vifshet bellämnias, fä har jag chemice un-

^erfökt honomj och funnit den beM helt och

H 4 hållen
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hållen af tungjord^ mattad med vitrtoUfj/ra. Bå-

fta fåttet at probera dylika arter, har jag tyckt
vara, at emot i del tungfpat taga 2| vegetabi-

iifkt alkali, fom år vål befriadt från vitriol-fyra,

förft pa det finafte pulverifera bagge färfkildt,

och la blanda dem ganfl^a vål i glasmortel.

Blandningen flås i rymlig fli|rfvel, en dylik

hvälfves i början deröfver, och hålles glödgad
en tima under muffel, dock undvikes fmålt-

niog, hvarigenom kärlet angripes: fedan utlu-

tas med Ko^hett vatten ajt alkali, fom nu til

ilörre delen år förent med vitriol-fyra , fä be-

finnes refiduum vara bara tungjord, mattad
med iultfyra, hvilken löfes utan lämning och
fräfning uti ren faltfyra, lamt anfl^juter i qua?-

dratifka rutqr, af h vilka minfta fmulor röja

vitriol-fyra. Tages fqr litet alkali, eller me4
vitriol-fyra fmittadt, fä qvart)lifver en portion

odecomponerad tungfpat I närvarande hån-f

delfe århöUs, af eri proher-centner ftangenfpat,

nåftan 90 marker tungjord mättad med luft^

fyra, utar^ fråmrnande blandning. Ingen luckt

af alkali volatile kunc^^e märkas vid fammanrif-

ningen af ftangeafpaten med alkali fixum, fom
likväl håndt Hr. Wiegieb: detta fiycktiga vä*^

fende kar^ fåledeg icke annat, ån h^fva varit

tilfålligt. /

§. 4. För nigra är fedan jfkickades mig af

Hr. Profeffor Leske i Leipzig en befynnerliig

hergart ifrån Altenberg. Den år fynnerligen

hop fatt af tvä olika arter, den ena hvit ogcr

BomfkinUg och den andra mörk, ftorfjålUg och
glånfande. Den förra går i flera och parallela

colonner genom ftenen, och tyckas vara cryr

flaller^ m^n fer atn^inflone några af d^m i ena

|ndar?[
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andan vifa rhombifl^a (l^årningar, men nedutl

bibehälles icke öfver alt lika diameter , utarit

än vidgas colonnen och flår buk på fig, fom
bergsmän fåga om gängar, ån kniper den ihop,

Deras brott vifar åtfkilUga glatta plana, ehuru

ingen reguler fpatighet kan (könjas. Längs-?

efter tyckes mittuti ligga en prilmatifk kärna,

Samma hvita åmne tyckes annars vara fpridt

öfver hela öfriga m^ffan, upfyllande alla rum,
fom det fvarta lämnar. Gifyer eld mot ftål^

dock fparfamt.

Denna art angifves för hvit fkörlj men an-^

ftåld analyfis lämnar på ceritnern jSnöfri lera

$2^ hvit U/qI 4<f och vatten 2, men icke ringafte

fpär på kalk. Som nu kalk nödvändigt ingår

i Ikörl, få kan denna art icke föras dertil, utaa
utgör farjkildt fpccies af Argilla,

$. 5. Det fjälliga, fom i näft förut befl<rif-

na bergart finnes /år af ganfka olika iforlek.

En del ager 3 a 4 liniers längd, det aftager

fedan n|ftan til omärkligt. Figuren tyckes va-,

ra rhomboidalifk, ofta litet viken efter en dia-

meter, merendels oredig. Fjällen fitta flerftå-?

desiklafar, fom Cronstedts Cariophylloides,

och ibland omgifva de hvita cryftallerne. De
finafte fjällen äro inmängde bland de finafte

hvita partiklarne. Färgen fer mörk ut, men |

riktig direäion åfl^ådad, vifar et glimrande fonii

poleradt filfver.

Genom analyfis befinnes den hålla på cent-!

nern 40 kifel^ magnefia fri fran luftfyra j, kra
46^ famt jdrnig kalk af tnanganefium Det är
fåledes en forändring af glimmer. Det förtje-

nar anmärkas fåfom befynnerligt, at det hvit^

Imnet^ fom omgifves af nu betoifna glimmer^

H 5 kan

I
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kan vara fä fritt från fmitta af jårn och rnan-
gaaefium.

^. 6. Framledne Bergmåfraren Cronstedt
gjorde et nytt genus ibland jordarter under
namn af Zeolith, hvars förhållande han fant

fldijaktigt frän andra bekanta. Haa trodde hår-

nti finnas en eiiKel och homogen jord, men
analyiis har federmera vifl, at den kan, utan
f\ ärighet, f(5nderdeias i 3 beknnta arter: kifel,

lera och kalk. Hr. CKONsxEDr kånde ej nå-
gon töråndring, rpm hade nog hårdhet, at el-

da mot fiäK men två fädane äro nu bekante,

hvilka förtjena, at bår närmare undeiiokas,
]^alft en del nyare Mineralogi anfe hårdheten
lör et vafenteligt generiflst JvännemarK^^
Den ena är upletad af Hr, Bergmåilaren Gyl-

lENHAL i trapphvarfvet pä Möfi^berg uti Ve-
llergothland. Den finnes, fom jsn iliärpften,

utanpå trappen eller inuti dels 1i/[3rickor, otta

på ytan knölig eller formierad i fmä af Ifrålar

hopfatte klot 5 annorftådes fynas alienafi: klöt-

artade feäorer, cch pä mSnga lläilen, år en
ringa ftrimighet enda märket efter anO^jutning.

Inuti fynes."ibland llrålighet^ ibland år brottet

tätare, nåfian likt Cjvarts. Fårgen år matt, ljus-

grå, här och där räftig. Denne zeolith eklar

jnot ftål och pöfer jämväl for bJäsrör, fom
vanligt år. Genom analyiis befinnes den hyfa

pa cmtnern 6() kijd^ 20 kra ^ S kalk utan luftfyra

qch j vatten,

§. 7, Den andra zeoUthen, fom gifver gni-

ftor emot Aål, har en vacker höggrön fårg,

pch finnes vid Ådelfors guldverk, men fpar-r

iamt. Färgen drager ibland något i gult. Jag

har deraf två Iluffen Den ena, ftor fom e^
knyt-
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knytnåfva, liknar til ytre anfeende fä fullkomr

ligen qvarts, at den fiarpfyntalle kännare latte-

Jigen bedrages. Den andra röjer genom kno-
lighet, eller likfom fmä updriina kulor, någon
likhet med zeolith, och analylis gifver ofvike^

lig bekråfteh^e, ty af en centner irhalkyy kifä dzy

lera ig^ kalk utan luftfyra 16 och vatten 4.

Hårutaf kan inhämtas, at i) härdhets gra-

den ej kan antagas fåfom något fpecifikt kän-
nemärke, och än mindre, fom generifktj 2) at

hårdheten ej egenteligen beror af ingående ki-

felns mängd, ty den röda Ådeifoxs zeolithea

hyfer deraf mera, än någon af de tvä eldfl^q-

de, fom nu åro beflmfne, utan at rifva ftälet.

§. 8. I anledning af ZeoUther, far jag näm-
na en ftenart, fom löriidet är fanns i Fläliellads

bergslag, och tros bora töras tii dem. Herr
Geschv* Troil lämnade mig deraf en hand-
Ilen, innan min afrefa frän Medevi. J^g hade
då ej annan utväg til underfökning, än blås-?

röret, och f(3r detta var förhällandet zeolitiikt.

Men jag vifste, at deffa förfök ej altid åro til-3

råckeliga, och anftålte derföre, vid min återkomit
til Upfala, analylis, fom ytterligare öfvertygade

mig om nödvändigheten, at ej för mycket lita

på blåsröret. Det år i fig fjelf helt klart, al

flera blandningar, än den fom finnes i zeolith,^

kunna hafva den förmågan at fm.ålta med up-?

yällning, man känner ock zeolither, fom ej

upvålla, ja icke en gang vifa tydlig fmältningo

Utflaget af mina förfök blef, at en centner holi

kifel sSi kalk 24^^ lera 2./, rnagnefia 0,^,, jarnkalk

ö.j, famt vatten och luftfyra ihop 17.

I fiftliclne Januarii månad, fkickade Her?
Qh^rl Rii^MAN mig en Jften af f^mma art, tilli-
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ka med fma forfök, fom dermed voro anftåldte.

Jag fann med nöje en n%i\zn fullkomlig öfver-
ensftåmmelfe med mina egna, hvilket bevifar,

at dä vederbörlig noggranhet användes, kunna
anaiytid^a forfök ai fiera perioner pä aHågfne
prter anl iälla% utan någon betydelig fl^illnad i

utflagen.

Som Herr Rinmans afhandling redan är

tryckt, få belicfver jag icke uppehålla mig vid
denna artens närmare befkrifning; mpn at af-

göra, huruvida den bör föras til zeolith eller

icke, målle anföras några grunder, fom jag, i

IV:de Volumen af Upfala Societets Nya Ader,
fökt utförligen bevifa, nemligen i) at fpecies

uti Foffilie-Riket böra determineras efter grund-
ämnenas antal, mängd och lynne, At göra
detta tydeligt och lått i tiliåmpningen pä när-

varande fråga, få bör märkas, at allenaft 5 pri-

mitive jordarter nu äro bekante, Tungjord, Kalk,

Magnefia , Lera och Kifel. Låt dem beteknas

med initial bokftåfverne af deras latinfl^a namn
b, G, m, a och f, famt deras föreningar, genom
hopfogande af tva eller llere af defie bokTtäfver

i den ordning, at det åmne fqm ymnigall in-

går, Ilar förft, och de andre x ordning efter

lin mängd. Man kan fåledes bringa alla fpecies

i fymbolifka formler. Zeolith hyfer allenaft

tre grundämnen, kifel ymnigall, dårnåfl: lera

och minft kalk, fåledes hlifver formeln för det-

ta fpecies fac. Metaller ingå icke våfenteligen,

och derföre nämnas de icke i formlerna. Om
vi nu likaledes föka formeln för den nya ar*

ten från Hålleftad, fä blifver den följande:

fcam^ hvilken fldljes från zeolithens, både til

grundämnenas antal och ordning,

c) Dä
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12) Dt fpecies efter denna grund åro utRa-

kade, fer man lått til hvilka genera de bora

hänföras. Det ymnigafte grundämnet, eller

förfta bokftafven i formeln, utvifar genus*

Härvid år dock ett nödvändigt undantag för /,

hvilket ej determinerar genus, fä framt det icke

utgör 75 procent eller derofver, och i den hån^

delfeni, fätter jag S i Hållet för / Oifakerna

kunna fes i fjelfva afhandlingen. Som nu of-

vannåmde två formler begynnas med litet /\

fä utmärka de näftföljande bokftäfver genera,

för zeolith nemligen a eller argilla, och för'

Hålleftads arten c eller kalk*

En förändring eller varietet af famma fpe-*

cies under kalk, fom Hålleftads arten, är redan

förut bekant och finnes i Siebenburgen. Herr
FiCHTEL befkrifver den i BerlinP^a Sållfkapets

Handl. band III. under namn af Stangeljkorl

eller Sculmfpat. Enligt Hr. Bindheims under-

fökning, hyfer den centnern^ kifd 61a ^ kalk.

21,7^ lera 6.6^ magnefia S-^ jarnkalk i.j och vatten j.^.

Denna hörer fåledes aldeles under formeln fcam.

At höra under famma fpecies , dertil fordras

icke, at kifeln, til exempel, fkal vara i bagge
61.1, eller 55, utan allenafl: at kifeln är i bäg-

ge ymnigaft, dernåft kalken, och fä vidare, an-

nars blefve alla indivldua förvandlade til fpecies.

g. Herr Prof. von Linnc vifade mig,

vid lin hemkomft från utrikes orter, en jord-

art under namn af Loam , och begårte at jag

ville utforfi%a defs beftånds-delar, emedan den
brukades i Engelfka Orangerier med llörfta för-

män: frön gingo deruti val til, och växter van-

trifdes icke pä vanligt fått, då vintertiden fol

och fri luft faknades. Den fkali linnas i)ä et
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ftålle vid London 5 är fmå-klinipig, fer mager
ut och har gulgrå färg, dä den är torr. Hall-

ten år väl i en lös jord-art näppeligen lika öfver
ait, jag vill dock upgifva hvad jag funnit.

En cenrner torr och pidveriferad hoam gaf 87 roä--

gra mjölfand och ij kra^ jom ar något jdrnhalltig.

Kalk har jag icke funnit minfla fpär til. Dä
den flåppes pä väl fmält och glödgad falpeter^

vifar fig en tydelig, dock ringa detonation.

Vatten, forn digereras lindrigt med Loam, tin-

geras gult, men helt fvagt.

§. IG. En befynnerlig jord, Wad kallad, är

nyligen funnen vid Darbyfhire i England

,

forn har den egenfl^apenj at tända lig fjelf, fe^

dan den blifvit blandad vederbörligen med lin-

olja, Förföket lyckas dock näppehgen med min-
dre qvantitet, ån et Mlpund. Herr Kirvan
har fkickat mig deraf, och fäledes fatt mig i

Iland at analyticera den famni^i, h vilket år an-

gelåget, för a t utreda orfakerna til denna f:elf-

viiliga antåndnifig, och at jämföra dem med
den fjelfvilliga antändning, forn blifvit uti Pe-

tersburg uptåckt uti viffa blandningar af kim-
rök med hamplrös-olja. Fet torkande olja be-

höfves i bägge händelferna, men befynnerligt

år, at i den ena tilfättes et åmne, fom öfver-

fiödar pä phlogifton, och i den andra et, fom
, väl icke aldeles är beröfvadt phlogift6n,men lik-

väl hyfer det i gann\a ringa mängd, fom vi

ftrax fkola fä fe. Jorden från Darbyfhire år

fvart och fotande, fä at man utan möda giffar

nårvarelfe af fvart brunften, h vilket ock tjen-

liga förfök bekräfta. ' En centner, digererad i

tilråckUg mängd faipeterfyra med tilfats af foc-

ker, gaf en gulbrun folution, fom genom alkali

jfixura
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fixum aératum flappte forft et l aftförgadt praci-

pitat och (eaan ethvitgult: bSgge, tvättade och

torkade, fv;^rtnade genom caicination och ut-

märkte en jåriibiandad mangantiii kalk. Järnet

faller i b6rj;:n ymnigare, och derai bhr färgea

på tälhiin^^en alt blekare ju längre det lider.

Om ai VVad fläppes pä fnullt och glödgad fal-

peter, få höres vaiande, men knapt vifar iig

någon enda gnifia, fom dä förmodeligen hår-

rörer af något främmande fmolk, fom tiifålligt-

vis kommit at inblandas. Salpeter-mafian blir

grön, hvilket äter tilKanna gitver en jårnhall-

tig brunften. Dock beltär icke Wad hel och
hällen deraf, ty utom et kifelaitadt refiduum^

fom falpeter-fyran icke räner pä, och gör vid

pafs 12 procent, mer eller mindre, fä tnUias åf-

ven bSde blykalk och tungjord, hvilka utur

fyran lått fallas genom vitriol-fyra eller de neu-

tral-falter, i hvilka den famma innehalles. Den
förra reduceras lått för bläsrör, men ej den fe-

nare. Tilfammans utgöra de omtrent 6 procent.

Dä falpeter-fyra digireras på Wad, utan tilfats

af focker eller andra åmnen, fom hyfa phlo-

gifton i vederbörlig förbindelfe , löfes näftan

ingen ting, utom blyjorden och tungjorden.

Öfverftäende fyra tingeras icke, men då vatten

tilfläs, får det en blek gulbrun fårg, fom dock
genom tihåckhg hvlla famlas pä botten och
år icke annat, ån et fint upflammadt jårn-kalks-

doft, blandadt med litet kifel, fom ibland trånga

genom filtrum.

Af de anförde omftåndigheter faller nog
tydeligen i ögonen, at fliillnaden imellan Vvad
och vär vanliga brunlien år ganfka ringa. Nå-
gra procent biyjord;, Ibm tråiias i den förra

och
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öch hittils icke funnits i den fenaré, gör det

hufvudfakeligafte, och fom til äfventyrs för-

fvinner genom närmare ynderfökning af den
fenare. Så kan det åfven vara befkaffadt med
den lilia fmitta af kaik i brunften, fom jag

icke funnit fpär til i den portion Wad, forrt

blifvit analyticerad. Jag förmodar derfore, at

ferunften torde fjelfvilligt rändas, når den han-

teras fom Wad. Förfoket anftålles på följan-

de fått med Wad, enligt Hr. Kirvans beilcrif-

ning. Jorden torkas i tima vid 140 graders

vårma efter Fahrenheits Thermometer, fom
fvarar emot -h 60 pä den Svenfka, lämnas fedan

at fvahia, hvarefter man gör et hål eller grop
1 en hög af et flrålpunds vigt, och öfer deruti

2 uns lin-olja, utan at bekymra fig om jämn
blandning, utan man förer jord öfver oljan i

gropen. Hårunder upkomma klimpar, och deffe

tånda lig förft , efter en eller halfannan tima,

då förföket göres i et rum, fom har medel-

temperatur. Hittils har jag icke haft til hands
tilråcklig mångd af brunften för at anMila det-'

ta förfök, fom vifferligen förtjenar atmedför-
fta fke, och på det nogafte til alla omftändig-

heter granlkas, til uplyfnings vinnande om den
märkvärdiga antåndningen^ fom af fig fjelf ut-

brifter.

§. IT. Åndteligen får jag nämna något om
Tiingften^ fom Herr Cronstedt förer under

Järnmalmer. Defs grundämnen åro redan up-

gifne i Kongl. Academiens Handlingar för år

1781. Jag har då, och fedan utförligare i Vol. III.

af mina Opufcula, budit til at göra troligt, det

den fyrhga ingå-ende gula jorden år metallifk.

Denne fats år nu fatt utom alt tvifvelsmål.

>
' Herr



Herr d'Elhuyar från Spanien^ form 1782 vifta-

dfes et hälft år i Upfala^ fann, vid fm äter-

komft til fäderneslandet, tungften tilråckeligea

för at underkafta min mening redudions-prof.

Han afföndrade den fyrliga jorden, anftålte på
vanligt fätt forfoket, och erhöll omfider, men
med Itrångafle eld;, regulus. Denne metall har

befynnerliga egenOiaper, fom fkilja honom fräa

alla andra bekanta. Gråvitas fpecifica gär til

17,6: fordrar firåtngare eld at fmålta, år| man?-

ganeftum : lofes icke i någon af de tre vanliga

mineral-fyrorna, ej heller i Kungs- vatten, fal-

peter-fyra och Kungs-vatten kunna dock, mea
med moda, calcinera honom. An en märk-
värdighet. Det år juft denne metall, fom til-

lika med litet manganefium och jårn utgör
hvad i Tyfliiand kallas Wolfram, och fom gif-

vit anledning at med detta, namn betekna dea
nya metallen. Herr d'Elhuyar år fåfom Di-
recleur ofver alla fmeltverk i Nya Granada reft

til America, nien hans broder, fom uti na
nämnda arbete varit honom behjelpelig, fort-

far at underföka den nya metallen , och arbe-

tar defsutom på en Mineralogie ofver Spanien,

inrättad efter grundämnena. Om nya metallen
blifver med forlia, eller kanfl^e redan år, en
athandling tryckt uti Journal de Phyfique.

I anledning af Tungften får jag nämna, at

den liffårgade arten frän Riddarhyttan, fom Hr.
Cronstedt anförer, icke hörer til tungftenar.

AtminRone haf\'a alle , fom jag både fjeif pä
llållet tagit eller af andra bekom.mit, vifat helt

annat förhållande; ja Hr. Direéleuren d^Elhuyar
anrtålte i Upfala et prof på våta vägen, hvar-

I igendm
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igenom utbringades af en centner, utom zj.

jårn och 22 kifei^ icke annat, ån bara kalk.

^måttnings-Forfok med Eldsluft
^
pa några -

ädlare Stenar famt andra ^ord-
och Stenarter

;

Äf

BENGT REINHOLD GEIJER,
Proberare i Kgl. Bergs^Collegio»

$. I. Tnnan de förfök anföras, fom blifvit gjor-

da i detta åmne, torde icke vara ot^jen-

ligt, at korteligen beflkrifva de fvärigheter, fom
möta dä ftörre myckenhet af Eldr-luft årfordras.

Denne luft -art, fom åfven bUfvit kallad aér

de-phlogifticätus ^
vitalis^ furus m. m,, ingår til

något öfver |:del i den Atmofpherifka , och
kan fårfkildt århällas af flera ämnen, fåfom af

ädlare metallifka kalker under reduétion, af

jord-arter och metallifka kalker fuktade med
falpeter-fyra, af mönja med vitriol-fyra, af fal-

peter under defs giödgning , och af falpeter-

fyra drifven genom glödgande eldiFafte ler-rör c^).

De 2:ne fiftnämnde fåtten har jag i fynnerhet

anvåndt, at producera tilråckelig luft til Bias-

rors forjoken.
,

§. 2. Salpeter flmlle förmodeligen gifva

mafta luften med minfta kollnad, om endall få-

dane karl kunde ärhällas, fom utan at angri-

pas, fpricka eller fmålta, uthärdade den härvid

nödiga eld-graden.

(*) Confr. Herrar Pristleys, Bergmans, ScHee-
LES* IwraKJiHoysÄ e|. fl. &ri£ter.

Hesfi-
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Hesfifl^e Diglar och Tutlar, hvarpä män lu-

terat paiTande koppar-tylfor, hafva blifvit för-

fökte af olike! ftorlek^ men operation har nå-

lian aldrig kunnat drifvas til flut,^ ty antingen

hafva diglarna fpruckit, eller har falpetern tårt

häl pä dem. Detta har jag fökt hjelpa med
dubla Hes(i(l<a Diglar, eller ock med en Hes-

fifk inpaflad i Blyerts eller fä kallad Ypfer-

digel, och mellanrymden fylld med kifel-rrtjöl

eller krit- pulver. Et fådant kårl häller väl

falpetern någon ftund inne, men den eldgrad

fom formar at hålla koppar i fmåltning, har

ej varit tilråckelig, at pä långt når, utdrifva

fä mycken eldsluft, fom man at förfok i fmått

vet, at falpetern gifver. Det tyckes derfore^

fom falpeter fi^uUe fordra en hallig och til ta-

gai^ide hetta, för at låmna ftorfta qvantitet af

eldsluft. Sädane krus hvaruti wSeltzer- vatten

inkommer åro eldfalle ; men kunna omoje-
ligen under falpeterns upglodgning acktas för

fprickor.

Blyerts -diglar fpricka icke:> ^^^^ åro alde-

les ofluckelige, ty falpetern kommer i deto-

nation.

Jnnmrkmng. Vid alla förfok där en ftark

eld fkall utdrifva någon luft, och dar glasrör

fl^ola inkittas, at afleda luften, fordras et Lu-
tum, fom fnart torkar utan at fpricka,^ har
confiftence och eldfaflhet. Af flammad krita^

blandad med j :dt\ lera och val arbetad med
vatten, har jag vunnit et Lutum, fom har alla

deffa egenlkaper, . och kan åfven brukas at lo-

ricera fådana kårl fom ikola exponeras för

ftark eld. Jag har förfökt, at härmed fmeta

diglar innantil, fom hindrat falpeterns utfkär-

I 2 ning 5
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ning; men kritan fldmmer luften och phlogi-

fticerar den.

Smä koppar-kolfvar med tjenlig hylla for

glasrörets vidkittning, hafva ibland tåmmeli-

gen uthärdat foiä portioner af fmålt faipeter,

och lämnat elds-luit, fom föga mera luktat af

falpeter-fyra, ån dä fm.ältningen fker i glaskärl;

men defTa kunna ej drifvas nog tjocka utan

lödning i botten, och de tunnare uthärda icke

den eldgrad fom årfordras. Heldrifne Koppar-

diglar af i| decimal-lineas tjocklek, inpaffade i

Blyerts-diglar, hålla falpetern i få ftark glödgning

at eldsluft erhålles; men hettan kan fvårhgen

fä jämkas, at icke kopparn fmålter, innan ali

luftea hunnit utdrifvas.

Uti Tackjärns Aiembiker kan af falpeter

tåmmeligen ftora qvantiteter eldsluft tilverkas.

Sadane, dä de åro någorlunda tjocke, hafva ut-

härdat i flera operationen Når i en dylik

Alembik, om 5 qvarters rymd, inlägges 20 å 24
lod falpeter, århålles 13 til 1500 decimal Cu-
bik-tum elds-luft. Dä htmn vid flutet af opera-

tion ännu vidare ökes, utdrifves 4 til 600 Cu*
bik-tum af en luft-art, fom luktar fiarkt falpeter-

fyra, och hvaruti en itänd Hicka brinner lika-

fom i Atmofpherifk luft. Denne fednare luft-

art, fom upkommer genom en börjad falpe-

terns detonation med järnet, har, vid flera

itererade operationer, altid kommit til flut,

och bör man dä fom oftafl: förföka luftens

godhet, for at icke behofva famla den otjenli-

ga. Blds-Iuften fom erhälles i metalUfl^a kärl,

år väl icke i fm hogfla renhet; men dä mau
år upmärkfam, at ej inblanda den fämre fom
kommer til flut, har den funnits med famma

lått-



lätthet befordra jord -arters och hårdfmåltare

metallers fmåltning, fom dä den gores af fal-

peter fmält i glas-retorter.

Reiiduum efter falpeters fmåltning i tack-

jårns-kårl, rader llarkt pä alkali, upjöfes i vat-

ten med vacker Crambifm fårg^ fom under
kokning blir grön och deponerar jårn- ockra.

Luten fåtter, efter behörig evaporation, något
falpeter. Dä vitriols-fyra tilfiäs, upftiger ftark

rök af fkedvatten.

Loricerade glaskärl, fä i open eld fom fand-

capell, hafva i flera förändrade förfök vifat fig

nog bräckliga och lättfmälta, för at med fåker-

het kunna lämna ftörre qvantiteter elds-luft.

Anm. i. Retorter af Platina efter Hr. Fon-
TANAS projeél (^) fkulle utan tvifvel blifva de
aldrabälla: deffa torde ej blifva aldeles omöjeli-

^a at århälia; fedan det flcali hafva lyckats för

Hr. AcHARD, at af denna härdfmåltafte metall

göra diglar C^'*).

JnnL 2. Något falpeter har vid alla före-

gående förfök upftigit in fubftantia, til lo ä 12

tums högd öfver falpeter ytdn och fåftat fig

i glasrören. Den har altid reagerat pä alkali^

åfven dä glas-karl blifvit nyttjade.

§. 3. Herr Frist le ys uptäckt (f) at af fal-

peterrfyr^ drifven genom glödgade ler-rör fram-

bringa elds-luft^ har lämnat en beqvåm utväg,

at erhälia Itörre myckenhet deraf. Etfkälpund
vanlig fvag falpeter-fyra gifver 7 ä 800 Cu-
bik-tum dds4uft, ju längfammare operation kan

I 3 drif-

(*) Ingen Housz vermirchte Scliriftsn, Uberfetzt von
MoLiTOR. 1782^'

('-^") Crells Chemifche Annalen, i ftlick 1784.

(t) Journal de Phyiiqiie par RozieRj junii 1783»
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drifvas, och ju ftorre långd af glödgade rör

fom fliedvattnet far genomgå, defto ftörre qvan-
titet eids-Iuft vinnes. Vid denna operation är

angeläget, at halfen pä Retorten ftår horizontelt.

Om den ftupar, famlar lig iliarp liqvid-fyra vid

fammanfogningen af Ler- röret och Retorten,

hvarigenom lutum fönderfråtes. Genom fqvalp-

ning i kalk -Vatten förlorar denna elds-luft all

lukt af faipeter-fyra ; men at endalt låta luft-

bläforna palTera genom flera tum högt liqvi-

dum af kalk-vatten eller cauftikt Alkali fixum,

för at borttaga lukten af fyran, har jag funnit

otilräckeligt

§. 4. Til de följande förfök, har jag nyt-

tiat en appareil, fom förrfiedelft vatten-tryckning

bläfer elds-luft på en lamp-låga, oclx derigenom
ganfka mycket ökar eldens ftyrka.

Hardafte björk -kol hafva tjent til fupport

för proibitarne. Kolet förtåres och århäller

djupa hålor af blåsrörslågan , mycket haltigare

än för vanligt blåsrör. Detta hindrar ämnet
at öfver 2 högfi; 3 minuter å rad, på famma
Mlle, kunna exponeras för hettan. Når äm-
net i tang blifvit utfått för blåsrörslågan, år

det fårfluldt nåmnt.
Större proibitar hafva icke blifvit nyttjade,

anför vanligt bläsrör; fä fnart biten tages for

ilor, ligger en del utom focus eller ftarkafte

lågan, och blir dar afkyM>

§. 5. Samma förfiktighet år nödvändig vid

deffa förfök fom vid Brånnfpeglar
,
nemligen,

at med rökta eller mörkgröna glas obfervera

de förändringar ämnena undergå. Lågans
klarhet år få ftor, at man utan fådana glas

föga fcr af objeået, och fliulle fynen ofelbart

fnart
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fnart fotfvagas eller aldeles förloras, om man
envifades, at med bara ögon någon tid göra

deffa experimenter.

6* Herr Bergs-Rådet von Engeström
och Herr AlTeffor Quist hafva gunftigt beha-

gat låmna til deffa förfök, flera af de arter,

fom jag eljeft, i anfeeilde til fållfynthet, mäft

förbigå.

^. 7. Kalk^ Tungjord
^ Magnefia^ Lera och

Kifel Ixo de 5 enkla Jordarter y fom konften

ånnu icke kunnat bringa til enklare, eller fins

imellan forbyta O- Nåft deffa, anföras de ad-

la ftenarne fom i eldfafthet, til måfta delen, öf-

verträffa de öfriga fammanfatte jordarter. De
ådlares hårdhet och förhällande för vanligt

biås-rör 4ins imellan, har j^g pä det nogafte

underfökt, innan de blifvit underkaftade hår-

dare eldprof,

§. 8. ^) Klarafte Kalk^fpat, Dubbelften från

Island, fom icke år kå.nd för någon främman-
de inblandning, exponerad för blåsrörslågan,

blir ftrax hvit opak, gifver icke tecken til fmålt-

ning. Dä en bit, fom väl fått kallna, lågges i

en liten droppa vatten utanpå handen, kännes
ingen hetta; men då en dylik bit, brånd i iW-
kalte eld, lågges i deffilleradt vatten, fårgas rödt
fembocks papper blått, til tecken, at få kallad

dödbrånd kalk ej aideies förlorar egenfkapen

at uplöfas i vatten, faiUn det går (ä långfamt,

at den upkomne hettan ej kan märkas,
B) Kalk/par^ hvit, klar från Brattfors-grufvan

i Vermeland, har haft aldeles lika förhållande.

I 4 C) Mar-

(*) ^ProfeiTor Bergmans Sciagraphia Regni Minera-
lis. S, 86.
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C) Marmor^ hvit, fingnifttlg fran Camra i

Italien, uti tang exponerad för bläsrörslaganj år

olmältelig. At jag pä kol, efter länglam pä-
blåsning, ibland kunnat helt litet förglafa ho-
nom i tunnalie kanter, anfer jag fnarare hår-
röra äf inblandad kol-aPKa, ån verkelig fmält-

foarhet.

i)) Krita., hvity frän England, Seeland med
flera ftållen, år merändels ofmältelig 5 men
omårkeligen inblandade främmande åmnen gif-

vä ibland benägenhet til fmåltbarhet.

Anmärkning, Herr d^Arcet har under fma
många fmåltnings-föriök (*) ej funnit någon
kalkflen, fom i Porcellins-ung icke fmålt til

jner och mindre genomfldfiligt glas, eller ät-

ffninftone lämnat i digeln tydeliga fpär tii bör-
jad vitrificationj men denna upgift ftrider icke

emot mina forfök, dar renade kalkfpat angif-

ves för ofmältelig; ty Herr d^Arcet har gjort

alla fma fmåltningar i Ler-diglar. Huru mycket
kärlen verka på kropparnas fmåltbarhet, har Hr.

Gerhard (**) med rnängfaidiga forfök åda-

ga lagt. Han har funnit, at kalk-arter lått för-

glafa fig i Ler-diglar; men blifva i diglar af kri-

ta eller kol oförändrade. Når jag i ftäliet för

kol nyttjat en Hesfilk digel-bit til fupport, har

det gätt lätt , at för bläsrör med elds-luft för-

glafa alla kalk-arter.

§. 9. Ttmgjord^ århällen genöm glodgning

af klar Tungfpat från iHartz med cryftalliceraSt

mine-

(*) Memoires, fur Taffion d'Lin feu egal , violent

,

1766 & 17Ö8. — Memoire fur Ja Calcination de la

pierre Calcaire, införd uti Rozijers Journal de Phy-

lique, Jan. 1783*
(^i^ Verfuch einer Gefchiclite des Mineral Reichs, 1782.
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niineralillAt alkali, uplosning i fyra, och fåll-

ning med mildt flycktigt alkali, fanit våi ut-

lakade! med dellilleradt vatten C)^ fmålter och
infupes med häftighet af kolet.

10. Maffiejia fäld ur bitterfalt, gaf icke

tecken til fmältbarhet, kunde for defs lätthet

fvärligen håilas qvar på kolet, och i anfeende

til pn^cipitatets ringa confiil:ence, kunde det

jf ej iörfökas per fe i korn-täng.

,
Anmärkning. At ärhälla magnefia och lera

1 fm flörfra renhet, har jag nyttjat den method,
fom Herr Profefforn och Riddaren Bergman
beOcrifvit i fin Sciagraphia Regni mineraiis.

^. ir. Lera^ fåid ur Romerfk Alun med Al-
kali volatiie aeratum och väl utlakad i dellille-

radt vatten, fm.ålter i tunna kanter, både pä kol-

fupport och i täng.

12. Kifd-, A) Berg-^Cryfiall^ klar, från

Jemtland, hade nog benägenhet at decrepitera.

Var ganika eldfail; men i ytterfta ipetfar iyn--

tes dock tydeliga tecken til fmåltning.

B) Ouartf, hvit, mjölkfärgad från Ytterby i

Roflagen, kunde i täng fmåltas i tunna kan-
ter; men pä kol til klar kula, hv-artil dock
kolets afka torde hafva bidragit.

§. 13. Diamant; a) {m^ Diamanter flipade fom
Taftel- och Rofen-ftenar omkring | karats vigt,

utfattes, efter längfam upvårming, för rtarkalfe

lågan, de förlorade fnart fin glans och flipade

facetter , minfkades Händigt och voro efter

2 å 3 minuters påbläsning fä fmå, at luftftrö-

men ville bläfa dem af kolet.

____ \J_^__ ^) Dä

(^') Bergmans Sciagraphia Regni Mineraiis.— Wieg-
i^EBS Untcrftichung einiger forten fchver - fpatli uti

Crex-ls neuefte Eiitdeckungen XI. Th. 1783»
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b) Da famma forfok gjordes pä en Capell-
bit, tycktes förminfKningen gå fortare.

Anmärkning. De Franfke Academici haf-

va obferyerat et fä kaliadt phosphorifkt fken
omkring diamanten, da den expöneras under
muffel för ungefär famma hetta fom koppar
fmålter; men iuftftrömen och det ftarka ljufet

fom omgifver objecterna, få vid deffa fom Brånn-
fpegel-förfök, hindra, at något fädant flcen kan
märkas.

O En liten Diamant-fkkfva med 6 ä 8 gån-
gor få mycket Sal microcosmicus påblartes.

Diamanten hade fä Htet attradion til glasper-

ian, at den under ftarkafte hettan beitändigt

flöt ofvanpå, och hånde flera gångor, at Dia-
manten genom lågans våldfamhet fkilde fig

från glasperlan. I detta förhällande fkiljer fig

Diamanten frän alla öfriga ftenar. Genom
längre häftig eld, århéll glaskulan mjölkfårg^i-

de måln. Diamanten förlorade fmSnigom fma
hvaffa flipade kanter; men fom den altid fim-

mar på ytan af glaskulan, torde denna förminfk-

ning mera vara en verkan af förbränning ån

folubilitet.

d) Diamant, med 4 til 6 gängor Borax-

glas, tyckes något angripas, men limmar altid

pä ytan, Diamanten förminPi^as, Borax -glafet

förflyger och fåtter blå hinna på kolet.

Anmärkning. För at icke genom pulveri-

fation inblanda några främmande ämnen , haf-

va endaft fmä fkärfvor af några adla ftenar biif-

vit förfökte med fluflerna. Soda falt har jag

icke brukat, emedan det fuper fig in i kolet,

och vid den ftarka hettan utbreder fig i bläs-

rörsfkeden. §. 14-

(*) Macqeks Didionaire de Chymie Art. Diamant,
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14. Rubin; 2:ne Orientalifl^e hafva blif-

vit torfökte^ den ene högröd, den andre nå-

got blekare.

a) De fmålta med flor del af fårgens bibehål-

lande j men genomll{inligheten minfkas något.

Härtil fordras den llarkafte hetta ^ fom med
tilhjelp af eldsiuft kan århållas. Rubin är få

hårdfmält, at den icke kunnat bringas til fuU-

komligen rund kula. Den fmålte delen af Ru-
binen^ rifven med fkarp kant af annan Ru-
bin^ tyckes hafva förlorat något af fin hårdhet.

i) En liten Rubin-bit med ungefår 4 ä 6

gångor fä mycket Sal microcosmicus påbläftes

}

Rubin m.infl^ades trögt utan at aldeles uplöfas,

nytt falt tilfattes, h varigenom Rubin ånnu blef

mindre. Dä glafet kallnat , fkildes def med
hammare ifrån den ånnu ouplöfta Rubin-biten.

Det var ibland klart ofårgadt, ibland något flö-

tande i rödt; men ingen gång^ grönt.

AmrJrknijig. Herr CROHARe (^) i Frank-

rike fkall hafva upfunnit konften, at genom til?

fats af phosphorifk fyra fammanfmålta fmä Ru-
biner och Smaragder til ftörre, med färg och
klarhets bibehållande. Rubin-fkårfvor hafva på
detta fåMet icke låtit fam-m.anfmålta fig i håf-

tigafte eld, och Smaragder hafva förlorat både
fårg och genomfkinlighet.

§. 15. Orimtalijke Safhirev ; /?) Större delen

af de förfökte Saphirer hafva genaft förlorat

blå färgen, men en liten fl^årfva fom jag år-

hållit af Herr AlleiTor Quist^ bibehöll fårgen

med fådan halsliarrighet^ at oacktat ytterfta fpet-

fen fmålte til klart glas, kunde dock färgen

'

^

V
(*) BkiicKMANS Beytrage iv, feiner abhandlang von

EdeJileiiien, Braunfchveig 1783-.
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pä det lilla öfriga ofniålta jflycket, med ftarka-

eldgrad i fiere niiniiter, icke bortdrifvas.

h) Löftes trögt både i Sal microcosmicus
och Borax.

Anmärkning. Fårgens beftåndighet hos Sa-

|)hirer vilar lig, åfveri i deffa förfök, vara gan-

H^a olika: Herr Quisx (^) har i 2 timars glod-

gnings hetta fördrifvit fårgen på en Orienta-

iilk Saphir, dä en annan Orientalifk uti Herr
AcHARDS förfök C'^) uthärdat 40 timars glad-

gnigshetta, utan at hafva förlorat det minlla

af färgen.

16. Topas:^ A) Ljusgul, klar, dels från

Brahlien och dels frän Ceylon, fordrade gan-
fka ftark eld för at fmålta i tunna kanter^ För-
hällandet med fiuffer, var nåltan lika fom för

vanligt bklsror.

B) Klar, ofårgad, fplittrad Topas, Jagoon

frän Ceylon, var ännu eldfaftare, blef fnart

opak, men gaf föga tecken til fm.åltbarhet.

C) Hvitgui, matt, 8.*fidig', prismatifk från

Schneckenltein i Saxen, lläljer fig mycket frän

de föregående, fmålter llrax, fkummar och ger

blåddror, kulan kan ej bringas til klarhet.

D) Sä kallad Hyacint^ rödgul. Denne rif-

ver Berg-Cryftallen och har icke kunnat fmål-

tas för vanligt bläsrörj men med tilhjelp af

elds-luften fmålter den til halfklar mjölkfärgad

kula. Om den exponeras för mindre grad af

hetta, ån fom fordras til fmältning, förlorar

den färsen med klarhetens bibehållande.

^

§-i7-

(*) KongL Vetenfkaps Academiens Handlingar for

är 1768.
AnaJyfe de Qnejques Pierres Precieufes;» Pa-

ris 1783-
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17. Smaragd^ fom for vanligt blåsror

vifat den råtta Smaragdens kannemärken.
d) Smälter lått i täng och pä kol til opak,

mjolKfärgad kula^ fom icke kunnat drifvas tii

klarhet.

U) Sal microco.smicu^ lofer dock långfamt,

0 mycket, at perlan blir mjölkfärgad.

c) Borax lofer något lättare. Glaskulan
blir ofårgad.

§. 18. Ofal frän Eibenftock i Saxen^ fmål-

ter allenaft i tunna kanter.

§. 19. Calcedon^ af hvita och halfklara hvarf
från Island, fmålter til mjölkfärgad flagg.

§. 20. Jlgatcr och Jaspis af flera fårgor,

fmälta mer och mindre latt, efter olika renhet.

§. 21. Hälk-flintor från Dannemora ocfi Sala

m. H. fmålta lätt, fomJige til halfkiart glas.

§. 22. Feltfpat^ hvit, fran Uto Järn-grufva

1 Södermanland, fmälter halHgt med iliumning

til hvitt opakt glas.

§. 23» A) Granater och Skörtar fmälta ftrax

meid bläfor til mer och mindre fvartaktig flagg.

Klar cramoifinfårgad bohmifl^ Granat gifver

icke klart glas.

B) Hj/acintj rödgul, af Granatflägte fran

Ceylon, fmålter lått til tämmeligen Ifora glas-

kulor, fom äro m.örka och gulgröna.

C) Gron halfklar prism.atiik Skorl frän Sala,

fmiilter til klar kula, fom litet fkelar i grönt.

D) Grön Joiirmalin från Brafiiien, fmåiter

lått ocli blir glas-perlan ibland grönaktig half

pellucid.

§. 24. Gips
^

Alahajler fmålta lätt i tSng;

men då kol nyttjas til fupport, fmälta de til

kula^ fom ikummar och gniftrar^ vitriols-fyran

för-
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forflyger; dä biten hålJits i fbrk eldgrad fma-

kar den icke fvafvei-Iefver, lagd i deftiileradt

vatten blånar fernbocks-papper,

§. 25. Klar Tungfpat fran Hartz fmålter

lått til mjölkfärgad opak flagg, fom fuper lig

in uti kolet.

26. Leror ^ kände för eldfafthet, fafom
från St. Trier i Limoifin, Röuen, Montmartre,
Sturbridge i England, Aur i Saxen, Maftrich,

Cöln, Rio vid Infula d^Eiba, Boferup i Skåne
In. fl. hafva alla fmält med bublor och blåibr,

fomlige til opakt hvit, fomlige til klart glas.

Anmarkni7tg. Lerornas flamning och tvät-

ning i hett vatten, har ej kunnat öka eldfaft-

heten.

§."27. Speckften och Serpentin Vii ?i^r?i fårgor

och förändringar, fmälta lått til hvit opakt glas.

§. 28. Glimmer och Asbeft, dä de äro nå-

gorlunda rena, fmälta til genomlMnliga glas

fom mer och mindre ftöta i grönt.

29. Hvit klar Flmfpat frän Stripäs i

Norberg, fmålter ftrax til hvit opak kula.

30. Zeolith^ hvit, fran Ferrö fkummar,
och fmålter med luftblåfor til half pellucid kula,

Anmårhimgar i ankdning af fifia Koppe-
epidemien Ar i"j%2;

Af

PETER JONAS BERGIUS.

Com kopporna på några är här i Stockholm

ej utgjort någon farfot, f^ fölgde de nu

fin gamla vana, då de blefvo gångbare, i det

dc
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de vifade lig elake. DSt var vid flutet af for-

ledne AugulU Manad 1783 , foin jag pä Norr-

Malm förlt blef dem varle, fedan jag hela ti-

den endafl fett vattu-koppor, hvilka hos en del

barn Itundom bulnade Itarkt. Sä iånge kop-
• porna voro fporadid^a, voro de drägeliga; vatn '

fram pä höften, fedan fmittan mera utbrédt

lig, fick man dageligen bedrö.fveliga vedermå-

len af det elaka ]ynne de antagit. Pä flutet af

året, åfvenfom i januarii Månad innevarande

år, råkade man, i hvart annat hus, antingen

confluerande koppor, eller dem fom voro con-

tiguoe, och fållan vankade aldeles goda kop-

por. Ja, man fäg pä mänga ftållen koppor af

fä maligne art, at all läkare -ätgård fyntes va-

ra fåfäng. Hvad vill man val uträtta, dä kop-

por til den mängd flä ut, at hela huden krop-

pen öfver fynes intagen likfom af en röd fmuts,

fom i fig fjelf ej annat år än åmne for koppor,

hvalka, då de eiter ett par dygn hunnit biii va
mera fynlige af det de tilvuxit, få famimanlo-

pa, at de likfom tacka hela kroppen; når man
derjemte får fe fförre eller mindre blånader pä
ben, lår eller händer, utom mörka flackar, i

,början gleit pä huden, men dag efter annan
tätare, och om den fjuke hinner uthärda til

grde, ii:te eller i4:de dygnet, blod -blåfor,

itörre eller mindre, fom hår och dar på krop-
pen uplupit; och då rötan yttrar fig med en
olidelig flank, fom upfyller hela rummet. Pul-
fen kännes under alt detta liten och häftig j

yrfeln fortfar nätter och dagar, blodpink, nå-
leblod, flytande regler, alt påfölgder af uplö-
fta blod-m*affan,- inftålla fig nu ibland derjem-
te, hvartil ofta kommer diarrhé^, famt convul-

fivifka
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fivifl^a röreller, fom alt öker eländet^ tils dö-
den gor förlofsning på denna jämroer och
ufelhet. Jag har fedt fnia 2 års barn Arax et-

ter eruptionen pinka blod. Ibland har yrfel

med (tark feber och tät puls föregätt utfiaget,

utan at det åndä blifvit confluerande koppor.
En 6 ars pilt i ett hederligt hus yrade ganfka
ilarkt, ja väldfamt i 2 dygn

5
derpä kmn en

lindrig eruption, fom bodade de båfta koppor^
men yrfeln fortfor likafullt 5 koppor ilogo än-

nu flera ut; oaktad t det, il förtror yrfeln med
helt drågelig feber och nältan god puls. Man
applicerade blodiglar pä Ijalfen, man repetera-

de lavement, Defsmans Julep gafs jemte ky-

lande medel; omiiider pä 4:de eruptions-dagen

flogo fä många koppor ut, at de blelvo con-
tigUiB, och derefter förgick yrfeln. Koppor-
na blefv o federmera af god art , och lemnade
knapt några årr efter lig. Men dä koppe- fe-

bern, Ibm ibland händt, ifrån förfta början

vifat hg i högfta grad inflammatorin^ , fä har

det gerna blifvit elaka koppor. Jag bief i den-

na vårtid kallad til en pilt om 4 är, fom ha-

de en den håftigafte inflammatoritlia feber jag

nyligen fedt; där voro aldeles inga pleuritiO^a

tecken, och intet fpär til någon annan Jocai

inflammation. Pulfen, fom var nog häftig, jem-

te det han var få fynnerligen hård, gaf mig
anledning at mifstånka koppor. Ädren öpna-

des, då bloden fatte en tjock och concave
crufta ofver hg. Dagen dårpä fattes blodiglar,:

efter pulfen var fä fynnerligen härd , hvilka

,

för famma orfaks Haill, nåfta dag åfven repe-

terades. Men fom koppe - utflaget nu fkedcle

,

vågade jag ej at vidare repetera dem, ehuru
pulfen
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pulfen ånnu var nog härd» Den vanliga låt-

teire, fom vid koppornas utilag gemenligen

vifar lig? infann % åfven nu, fa at patienter^

började fråga efter mat. Kopporna, fom i en

ftor mångd utflagit, confluerade fiarktj vaxte

fmäningom til och ville ej hoja (ig* På 4:dQ

dygnet upbröto igeI4aren af lig ijelfve, och
började fä ftarkt bloda^ at man med fnöike

mSfte iHllabloden, hvaijåmte dejedionerna ef-

ter gifne laxativer hade en fulikomU^ ftank

af as. Man kan båraf fluta til den rota och
deraf upkomna uplöila blodmaffa , fom af kop-

pe-giftet bUfvit tororfakad^ ehuru piilfen dock
var härd. Detta gaf mig en full indication aC

bortlemna antiphlogifl:iil:a regimen 5 och i defs

ftålle genaft gripa til viélril- fyra, och fedaa

6:te dygnet gatt förbi
5

derjåmte gifva kina*

emulfion ,
geléer och andra födande faker.

Rötan tycktes ock härigenom fä aftaga^ atin*

ga llinkande excrementer genom laxativer och
ciilUrer af vatten och oxymel vidare kändes

til. Anfigtet fvålde i lin riktiga tid, pulfen

hade ilyrkaj ehuru han ej var vidare hård}
men dä fvullnaden pä ii:te och i2:te dygnet
fl^ulle flytta (ig frän anfigtet til extremiteterna^

få manquerade det, hvarföre lilla patienten dod*
de i början på igtde dygnet. En liark rygg-

värk före eruptionen har gemenligen bodat
contiuerande koppor^ äfvenfä väldfamma kråk-

ningar^ forn långe hållit fort Dock har jag

vid fådana kråkningar ibland fett något un*
dantag* Ett ungt Fruntimmer om 10 år fjuk-

nade af koppor. Hon hade häftig och liten

puls, beftändig hufvudvårk^ yrfel, ryggvärk^
och fä väldfamma och beftåndiga kråkningar

^

K at
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at hon med moda fick behälla någon ting. Jag^

fpådde elaka koppor, och förmanade defs ^n-
horigä at hålla henne fvalt, håill uppe ifrån

fången; men fom hon för matthet ej förmåd-
de det 5 fick hon ligga pä ert tagel-m adrafs, lin-

drigt betåckt med ett tunnt täcke j jag gaf inga
andra medel ån acidum vitrioli i all dryck.

Jag tror, at denna regime motade eruptionen

tils detfjerde dygnet gått in, fårdeles fom hon
hvarannan dag fick ett kylande laxatif, hvilket,

ehuru det måfta upkråktes, dock fä ofta in-

gafs, tils det laxerade,. KojDporna fiogo ut,

och blefvo ganfka goda. Märkeligt var, at

pä famma ögnablick , fom eruptionen fkedde

,

uphörde genart all kråkning.

Under det man i denna koppe-epidemie, uti

åtfkilliga hus, med grämelfe och oro fett la

maligna koppor, fom jag oivanför omrört, få

har man dock i andra hus, famma tid , med
fågnad ibland fått möta helt Hndriga och go-
da koppor. Koppe- materia togs af den omtal-

te pilten med yrfel, hvarmed flere barn ym^
pades, hvilka fingo ganfl^a goda koppor. Men
hvad kan vål vålla, at perfoner, fom hafva alt

utfeende af god hålfa och funda våtikor, fri-

fka, rafka och på alt fått muntra, ofta kunn?
få de malignafte koppor? Flera frifka barn vo-
ro i ett hederligt hus hår i Staden. Ett af dem
fick goda koppor. Jag rådde föråldrarne at

genaft bortflytta de öfriga, hvilket ock fkedde,

undantagandes en liten fril^k och frodig dotter

om Q, år, fom länge ditt, och endaft i 4 må-
nader varit afvånd. I råtta fmitto-tiden blef

hon fmittad, och fick H elaka koppor, at hon
med plats kunde räddas. Flere Läkare tro, at

en



cn for längfam préparation , och en altför ma-

ger diet före ympningen^ ej åro goda^ for det

ympnings-kopporna deraf kunde blifva altfor

lindriga, hyaraf anhörige lätteligen kunde le-

das til fruktan för återfall. At efter en läng

préparation och mager föda före ympningen
verkeligen kommit helt litet koppor, har jag

fjelf ofta årfarit, åfvenfom det, at de ympade,

detta oaktadt, federmera varit frie för ytterli-

gare koppor, ehuru fädana ympningar <io är

förut fl^edt, ty i ympningens början voro vi

för mycket varfamme, och trodde ofs aldrig

kunna preparera nog. Om nu fä år, at en
läng préparation och mager diet tilfl<apar för

lindriga koppor vid ympning, hvarföre galler

ej det vid natudiga koppor? Tilråckelig ut-

redning at detta åmne fattas ofs ånnu, och
det behöfs flere fammanlagde rön, innan vi

hårutinnan vinne full vifshet Det fer jag, at

gammalt folk i allmänhet fä värre koppor, åa
unga ; och at utlefvade perfoner gemenhgen
dö, dä de fä naturliga koppor, hvarpä vi uti

denna farfot haft några exempel. At liphiliti-

(]ka perfoner, dä nemhgen de, för at bota fi-

philis, upfylt kroppen med mercurialier långe

brukade, gemenhgen få maligna koppor, har
jag ofta ärfarit, och i denna farfot vet jag

exempel pä några, fom fått fä elaka koppor, at

de, med all uptånkelig fkötfel och Låkare-ät-

gärd, ej ftätt at råddas. Deffe håndelfer torde

något kunna vågleda ofs vid koppympning, få

at man med all llrånghet borde préparera gam-
malt folk, dä de vilja bUfva ympade; åfven-

fom fiphilitiQ^a perfoner, nar de länge envifats

med mercurialier , ej gerna böra blifva ämne
K 2 för
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för koppympning, innan de genom fiera repe-

terade varma bad, mjolk-cur, landtlefnad, m.
m, fulleligen härtil blifvit preparerade*

Svala regimen
5
jåmte en okonftlad Läkare-

fkotfel , har jag hos koppe-patienter funnit bäll:

flä an, hvilken ock af Läkare alimånt nu år

antagen, neml. at hälla de fjuka fvalt, tillåta

,dem gå uppe då de förmå, eiier at ligga of-

vanpå fången, jag blef mycket ftyrkt i mitt

förtroende til denna regimen vid koppor af en
håndelfe, fom vid Frimurare-Barnhuiet for nå-

gra år fedan fig tildrog. Midt i vintren, en
kall dag, hlef ett iitet barn intaget ifrån gatu-

porten och infordt i Barnluifet. En barnets

anhörige, fom velat inftjäla det, hade lagt det

i en korg med några flarfvor omfvept, ftålt

del: fedan i porten, oaktadt det hade kop[X)r-

na^ och gått fin våg. Sä ^mvt man pa barn-

huiet biet korgen varfe, intogs barnet i rum-
men. Det var nu helt genomkailt och utfru-

fet, hvårföre det med varfamhet upvc^rm des ;

men ledan barnet lätt igen lin \årme, i a höj-

de fig genafl kopporna, lom, under det barnet

var utfrufet, hade få indragit hg, at de knapt

kunde fl^önjas. Vid min ankomlf, fämma dag,

fann jag kopporna fiinna och af god art, un-

gefåriigen på 7:de dygnet af fjukdomen , och
flutades de ganO^a vål. Håraf fict jag, at ej

den fträngafte köld bringar kopporna at flä in,

Säfom en fölgd af kaiia regimen vid koppor
anfer jag ett litet phénomene, fom ganfl^a ofta

förekommit mig, i det kopporna helt längfamt,

dag efter annan, utflagit. Jag har nyfs fett ett

22 års fruntimmer, fom under eruptionen, och

framdeles derefter, gick uppe, med goda kop-
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porj livilka fortfoi o at dageligen flä ut ^ ehuru
dock helt fparfamt, til och med pä Qxåe dyg-

net. De koppor, foni i fm riktiga tid utflagit,

bulnade och fKorpade lig, inen de fenaft ut-

flagne torkade fmäningom bort, utan at fup-

purera. Det är troligt, at err varm regime, un-

der heta fångkläder 3 i tåpt rum, hos denna pa-

tient hade utdrifvit kopporna inom kort tid,

dä det deremot nu fkedde fmäningom; men
den fjuke hade härvid vifferligen icke vunnit.

Vid goda koppor, under denna farfot, har jag

fällan gifvit andra medel, ån kylande laxativer,

dem jag låtit repeteras. Dä kopporna varit con-

fluerande, åfvenfom ock contigut^, har kinkina

gjort god tjenft. Jag har aldd funnit det vara

nyttigt, at med goda bouilloner, åggöl, mu-
fliga vinfoppor och annan tjenlig foda, vid

fuppurations - lladium underhjelpa den fjukas

kratter. fom mvcket lida [;enom den effortna-

turen måtte göra vid luppurationens forme-
rande. En god vinfoppa, i maligna koppor,
har jag tyckt i det mälta göra åfven få godt
fom kiiikinan. Acidum vitrioli har hår varit

af mycket gagn. Repeterade laxativer hafva
altid lindrat den fjuke. Deremot har jag mer-
endels funnit ftarka åderlåtningar och andra
blodlåtningar. fom i fjukdoniens början blif-

vit vidtagne, for at lindra kråkningar, rygg-

värk, eller vårk i lederna, altid i fm män ma-
deliga, i det de deprimerat lifskrafterna , hvil-

ket i fjukdoniens rortiattning blifvit lynnerli-

gén kånbart. Men ai hvad vigt födande faker

vid fuppurationen varit, har jag- flera gånger
haft tilfålie at inhämta, i fynnerhet hos ett

barn af 4 ars ålder i ett hederligt hus* Det
K 3 ^hadc



hade koppor, fom voro blandade af contiguae

och confluerande. Pulfen var god och alt ar-

tade fig val. Men til olycka hade några po-

ftulae kommit at fatta fig i fvalget och på tun-

gan, hvilka ofelbart gjorde ondt, då barnet

(kulle fvålja. Detta välde, at man ej ktinde

ofvertala lilla patienten at nedlvälja något an-

nat än Thé-vatten, blandadt med Htet mjölk,

Jämte tunha grynfoppor, detta alt dock myc-
ket fparfamt Alt annat var fåfängt at bjuda.

Litet kina-emulfion trugade man dock in. På-

fölgden var, at barnet på i2:te dygnet dodde,
blott af épuifement, eljeft med all god liknel-

fe hvad kopporna angick. Vid likets opnande
voro mage och tarmar helt och hållet tomma.

*

Då mognaden af kopporna nalkas ,
tycker

jag mäft: om at patienterna hålla fig ftilla, hål(^

ligga til fångs, hvarigenom de vinna ftörre

beqvåmlighet, och kopporna mera fart at mog-
na. Jag fick öfvertygelfe härom af en håndel-

fe, fom för 5 år fedan tildrog fig i ett hus,
* där en gift domeftique hade en dotter om ro är,

fom fick naturliga koppor, hvilka til nog myc-
kenhet utflogo Qch artade fig vål. Framme
mot bulnings-tiden blef flickans fjukdom rap-

porterad för Herrfkapet, fom, af fruktan iör

fmitta å egna barn , befalte at genaft flytta hen-

ne ur hufet, hvilket dock ej på annat fått

fl^edde, än at hon, i början af November må-

nad, infördes i en kall bod nedre pä gården,

där intet eldrum var, och i hvilket otjenliga

rum hon uppehöll fig, tils kopporna sätt öf-

ver. Päfölgden häraf var, at kopporna ikrump-

nade, och kommo aldrig til riktig fårnad, utan

fjällades endafl bort Härefter fick flickan pi
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fem fårftildta ftållen ogement fvåra bulningar,

neml. i ena knået, i bågge arm-lederna, och i

bågge axel-lederna. Genom tjenlig och trägen

fkötfcl blef hon dock få vida hulpen, at led*

gångarna återvunno fin förra bojelighetj men
vid bågge armlederna hafva ben-ut(kjutningar

federmera upkommit, fom' vårka emot ondt
väder, och fom hindra flickan at til fullkom-

lig råthet utfträcka fina armar. Om man ifrån

andra eruptions-febrar analogice får fluta til

koppor, få finner man lått, huru nödig en tem*

pererad varm regime är vid koppornas mog-
nad och torkning; ty huru ofta komma icke

inflammatorifke tilftöter efter måfsling, och
leucophlegmatifk ftållning efter Skarlakans-fe-

bern, då patienterne vid delTe utflags affjåll-

ning ej åro varfamme, utan alt for tidigt våga
fig ut i en kall luft?

Med några ord vil jag omröra den var-

famhet, fom år nödig, dä koppor gä, för de
hus dar barn åro, fom ej haft koppor. Mer-
endels åro föråldrarne rådde för Läkare, fom
under en koppe-farfot nödgas beföka koppe-
fjuka. Jag brukar gerna den förfigtighet, at

jag i ett koppehus ej fitter ner, ej lägger hatt

eller kappa pä ftolar, fom äro inne i rummet;
fedan jag handterat den fjuke , få tvättar

jag mig i vatten. Jag mifstånker alla meubler
inne i rummet for at kunna hafva koppe-fmit-

ta på fig; me!i nåd: den fjukas fång, och de
ftolar fom dar bredevid åro, år fjelfva dörren
och dörr-poften de farligafte, ty de fom ftö-

ta den fjuke, och fom altid hafva fmittan på
fina klåder , klena gemenligen något deraf

på dörr-poilen^ dä de gä ut och in ^ ochhvil-
K 4 ken
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ken fom fedan ovarfanit ingår genom denna
dörr 5 han afftryker altid nå^got på fina klåder,
hvarmed han fedan kan fmitta andra. Men
fjelfva luften i den fjukas Irum år ingalunda
fmittande, ej heller tranfpirationen, andedrag-
ten och de ångor foin frän honom afflyta, pa
ftörre eller mindre afftånd ^ endaft vidröran-
det undvikes, hvarpa jag har mångfaldiga be-
vis. Dä barn, fom för koppor flyttat bort,
ftola hemkfillas^ böra rummen förut vara vål

fkurade, vädrade och fåjadejMlla meubler tvät-

tade, pifkade^och vädrade, och fängklåderna i

fynnerhet med noggranhet frän all fmitta be-

friade. Jag påminner mig nu ett hederligt hus,
dar barnen bortflyttades , för det at ett af de-

ras fyfkon hade lått koppor. Innan de hem-
kallades, blef all vanlig förligtighet i akttagen,

föl at bevara dem frän fmitta. Icke dels min-
dre fjuknade ett af dem efter 14 dygn, och fick

kopporna. Man kunde i början ej utgrunda
huru det tilgätt; men man kaRade fedan Ikul-

den pä en ierviette, fom under förra koppe-
fjukdomen varit i bruk inne i fjuk- rummet,
och dä blifvit undliucken at han ej fätt paflera

tvätten, och fom af en håndelfe nu framkom-
mit, jag vet med vifshet, ät ett bref införde

kopporna i ett hus, där ett enda barn var, fom
ej haft koppor. Fadren hade en angelägenliet

at afgöra med en af fina vänner, hvars barn

lägo i kopporna. Han Oaef honom derföre

til, och bad honom fi{rifteligen fvara., Sedan

fadren^+dft detta fvar, lade han brefvet pä bor-

det, hvilket hans hlla dotter tog och lekte

med. Få 6:te dygnet derefter fjuknade hon
och fick kopporna. Man fade mig fedan, at

detta
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detta bref var fla'ifvet i famma rum, där bar-

nen lägo i kopporna, I anledning af denna

obfervation, at detta barn fjuknade pä6:te dyg-

net, har jag fedan beiiitat mig om at utröna,

om fmittan^^vid naturliga koppor följer famma

lagar, lom de ympade, innan den utbryter til

feber. Man far under en koppe-farfot ofta hö-

ra beråtteifer, Jiuru man oförmodadt inräkat i

koppe-lius, och kort derelter nedfjuknat af

koppor. Men af flera fam.manlagde rön, fom
jag hatt tiUlUe at göra, år jag ötvertygad, at

de naturliga koppor i det nårmafte följa fam-

ma iagar, hvad tiden til utbrottet vidkommer,
fom de ym.pade. jag bar funnit den balance-

ra emellan 5;te, 6:te och 7:de dygnet^ åfven-

fom det ock inträffar vid ympade koppor. Då
jag ympat med Span{]< fluga, har jag meren-

dels funnit febern komma pä 6:te dygnet der-

efter, och ibland på det 5:te; men då ympnin-
gen fl^edt med incifion, och torkadt koppe-

var pä trådar blifvit inlagdt, har febern icke

gerna kommit förr än pä 7:de dagen. Pä ea
naturlig koppe-fmitta vii jag anföra ett tydeli-

git exempel. Ett ungt fruntimmer var ganO^a

rädd för kopporna, hvarföre hon pä alt uptän-

keligt fått aktades hemma i föråldrarnas hus

,

få at ingen främmande fick inkomma, fom
kunde mifstånkas för at föra koppe-fmitta m^å

. fig. Fredags aftonen for hon pä en liten bal,

fom hos hennes bekanta anftäldes, fedan nian

förfåkrat henne, at ingen var dit buden, fom
kunde åbringa henne nägon koppe-fmitta. Men
en yn^gling hade oförmodadt ditkommit, fom
nyfs upkommit ifrån kopporna. Tisdagen der-

på blef hon opafslig, och om aftonen fick hon
K 5 rys-
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rysningar; hela onsdagen, torsdagen och fre-

dagen hade hon rtark feber, tils kopporna fre-

dags aftonen började llä ut Hon hade en bror
af några års ålder ^ fom ej haft koppor, och
hvilken dageligen fick gä til hennes fång. Den-
ne blef omfider fmittad af henne, och dä jag

räknade efter, fann jag^ at han fjuknade pa
;pde dygnet ifrån det hennes koppor började
mogna.

Metaftafifka bulningar hafva undertiden yp-
pat fig på flera ftållen af kroppen, efter kop-
por. Under flere års tid, fom jag utofvat la-

kare-konllen, har jag fett metaftafis ibland up-
komma, fä vål efter naturhga, fom ympade
koppor. Jag har årfarit, at de båfta koppor un-
dertiden kunnat lemna fvära metaftafes, då der*^

emot de confluerande få^a^ haft dylika lem-
ningar. Jag får dock icke aldeles frikalla dem
härifrån, efter jag ibland fett dem hafva denna
päfölgd. Sådane metaflafes hafva merendels
fatt fig omkring armieden, och ibland pä bäg-

ge armarne tilUka, Gemenligen har jag dock
funnit ftållet vara Htet under armleden, nedan
för armbågen, hvarell det börjat värka, och
fedan fvålla, med en fpånd, hvit eller rödlått,

och om fvullnad, hvilken ^j varit öfveralt

lika öm, utan har det gemenligen funnits nå-

gon fläck, fom fynnerligen ömmat och värkt,

då man med fingren den vidrört. Härjämte

har armen blifvit fl:yf och rak, utan at vid

armleden kunna bojas. Jag har åfven fett dy-

lika metaftafes fätta fig i knän, vid undra kå-

kens ledgång, pä clavicula, på tibia, och fler-

ftädes på kroppen. Denna fvullnad har altid

varit mycket envi-s, och har ej velat gifva vi-



ka for fordelande omflag och grötar, för re-

folverande torra krydda -påffar, eller andra el-

jeft goda applicationer 5 utan den har omfider

mjuknat, likfom til vargorning, men, efter an-

ftäld opning, fållan gifvit annat än en tunn
materia, foni länge fipprat fram, och pmfider

har detta ofta ftadnat i anchylofis, hvarigenom
ledgängen blifvit tilftångd, fom varit mer eller

mindre boteligt. Då metaflafis intagit fafta

delar, med eller utan ledgång, har jag funnit

den ganflia benägen at gä öfver til en fnar

bulning, ofta angripa benen och bortfräta pe-

rioltium. Denna iedfamma tilflöt har altid plä-

gat de fjuke och brytt Läkaren. Når man blif-

vit fä fent kallad, at all liknelfe varit til var-

görning, fä har förnämfta botemedlet beflätt i

goda incifionerj men då finuofiteter eller fiftu-

leufa gångar varit complicerade hårvid, fä har

botandet gerna dragit långt ut pä tiden, och
den förfigtigafte ikötfel har undertiden ej kun-
nat förekomma anchylolis. Jag har dcrföre

med all omtanka budit til at kunna af bryta

denna kädja af vedermöda och olägenhet. Det
har ock, Gudi lof, lyckats, dä jag i tida blifvit

kallad. Jag har tagit för afgjordt, at denna
metaftafifka depos fåfter fig djupt ner in vid
perioftium, och at i början allenaft en liten

fläck håraf blir intagen, fom inflammeras och
(väller, utan at utvårtes på huden, fedan den
genom våtfkornas tillopp federmera jämnt blif-

vit utfpånd, pä annat fätt märkas til, ån genom
ett fkarpt ömmande vid påtrycknings med fing-

ren, då man den handterar. Om man nu fä

tidigt bUr kallad, at ingen bulning ånnu hun-
nit formeras^ få upföker man genait det ftål-

let
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let pä fvullnaden, fom mäfl: ömmar, och der-

pä appliceras nägra blodiglar, hviikas bett väl
böra fä blöda utj hvarefter man pålägger antin-
gen blygrötj eller en fianels-lapp imbiberad med
oleum Lini camphoratum» blandad med Lini-
mentum e fale volatili. Finner man, efter ett

dygn, at armen ej blifvit böjelig, värken ej lagt

figj utan at ömheten ånnu tortfar;, fä, böra
blodiglarna repeteras, hvilket dageiigen fä ofta

bör fl^e, tils ömheten aftagit och armen bör*
jar at kunna böjas. Under alt detta fortfares

med någotdera af de anförde omilagen, hvar-
af jag hällt väljer blygröten, då fvullnaden
kring leden är ftor, eller dä flere dagar dragit

ut innan jag blifvit tilkailad. Blygröten göres

pä följande fått: man utfpäder ett uns acetum
laturninum med 2 quarteraqua ftillatitiafimplex,

hvaraf gröten kokas med rafpebröd, och nå-

gorlunda fuktig pålägges. Om blyättikan ut-

fpådes med ett vanligt brunsvatten, fä decom-
poneras hon, nya fammanfåttningar tilfkapas,

fom ej blifva löslige i vatten, hvarigenom
blyet blifver förllitt i det fkaplynne, at det li-

tet eller intet federmera förmår at verka. Vid
Jgel-applicationen bör man ej f!<råmma lig af

det at fvullnaden ftrax derefter fynes öka fig,

ty det år alienaft en påfölgd af våtfkornas til-

lopp 9 fom iglarnas fugning orfakat; äfvenfä

böra de fugillationer ^ch biänader, fom efter

iglarna itiindom yppa fig öfver fvullnaden, ej

a1fl<räcka nägon Läkare ifrån at lata repetera

biodiglar, om fä behöfs, ty denna fugillation

är ailenaft i celiuloia, och förfvinner lätteligen

under bruket af blygröten. Sedan nu leden

aldeies återvunnit fin bojelighet, och all öm-
het
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het förgättj fä plågar jag til flut endaft omlin-

da en linne- lapp
5
hvarpå otvättad fvenfk nll

blifvit tråcklad, hvilken den fjuke bår, tils

han fulleligen blifvit rellituerad. Härvid vil

jag bifoga den ärindran^ nemligen at den värk

med fvuliiiad, loiu vid koppornas bulning el-

ler torknings eller vid yrnpeiarets ihopläkning

infaller, endait bör anies tor ^Jeta^la^l^]^, och
ingalunda den, (om iöre eiler efter utriager. in-

nan kopporna liunnit mogna^ lig inliäHer, ty

ehuru itrång en fSdan vark näniin kan vara,

få har jag dock aldrig lett den haiva nägon
farlig eiterflång, utan plägar han gerna förfvin-

na genom laxativer och utvärtes paläggning
af flanell med campherts olja. jag har i den-

na vårtid ympat 3 barn i ett förnämt hus, af

hvilka den ynglte fick en få llark vårk i ena

armen, at han fynner i igen jämrade lig nägra
dagar och nätter, men genom campherts-oljaa
lordrefs den aldeles frän armen, och flyitade

f]g til fmalbenet, då den äfven dar iörfölgdes
med famma olja. Kopporna bulnade väl, och
flutade hg iyckeJigen. Men de tvänne andre
hngo bagge metaftaiill vårk i den Irifka armen,
hvarpä ympningen ej fkedt. Jag (kotte deiu

med blodigiar efter ofvannåmnde methode^ och
hade den glädjen at (e dem lyckeligen undflip-
pa Ella efterflängar. Dä hknelfe varit til an-
chyloiis, den må dä varit verkelig, eller en-
dait en ledfnörpning, fä har det ^ofta lyckats
för mig at omfider uplöfa ledgången, med bad-
ningar af fylte-fpäd, morgon och afton repe-
terade, hvarjåmte jag imellan-åt låtit runka på
leden, åfven fliåftals påhw^nga vigter, fom efter-

händ påökts^ tils lemmiea fått lin naturliga

råthet
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råthet och leden fm böjelighet. På detta fått

haip jag 1754 en yngling, fom efter kopporna
fick få fnorpta och ftyfva knä, at han ogörli-

gen kunde gä, men fom fä aldeles härigenom
blef hiilpen, at han nu år en raik man. Det
har flera gånger lyckats för mig, at pä detta

fått hjelpa andra behofvande. Jag har fett ef-

ter koppor en art metaftalis fke til knåen, med
mycken fvulnad, fom dock utan buhiing gått

ötver til en fort anchylofis , med ben-utfkjut-

ningar, likfom fpetfiga exollofes; hvilken an-
i\6t helt och hållet botades vid Loka, medelft

kalla bad och locala kalla pägjutningar, mor-
gon och afton repeterade. Invårtes har jag

ibland tillika gifvit merculiarier, dem jag vid

alla efterflängar af koppor tunnit ganfka ana-

loga, ty hvad kan väl mera likna ett liphili-

tiikt får, än ett koppympnings-får iöre koppor-
nas bulning? härpå har jag ftodt mig, och
med framgäng gifvit dem. Jag vil fåfom
exempel nämna en yngling om 14 år , född
af friika föråldrar, fom i fin barndom hade haft

koppor, hvarefter han fått behålla ett utflag pä
kindbenet, hvilket alla år utflagit med blem-

mor, fom bulnat och lemnat fär efter fig, hvilka

länge räckt, innan de med läkemedel torkat

bort, men altid lemnat ärr efter fig. Honom
gaf jag en fommar mercurialier, med tjenlig re-

gime, fom få botade honom, at han nu i fle-

re år varit fri. Jag bör dock ej til metaftafes

föra de ophthalmier, fl^abb och bölder, fom
ofta tilftöta vid och efter koppor. De förre

härröra ofta af fel vid regimen , och åro

lått hotade med blodiglar och utvärtes appli-

cationer af fvagt bly-vatten. De fenare åter

depen-



dependera gemenligen af våtfkornas befl^affen-

het före fjukdomen, ehuru jag^ ej nekar, at

ju de ofvannåmnde metaAafes åfven ifrSn den-

na kålla kunna derivera fig 5 och jag har altid

mifstånkt dem för at deltaga af något fiphili-

tifkt frö, fä mycket mer, fom jag fedt en me-
tartafis efter koppor fatta fig frampå benpipan,

och i början aideles likna en hphilitifk exo-

ftofis 5 men ovanligt fnart gä til bulning > i

jåmnförelfe mot en riktig venerifk.

Til fiut vil jag korteligen underföka, hu-
ruvida det rykte kan äga grund, fom man
hår och där hörer, at riktiga koppor é:ne el-

ler flere gånger kunnat åkomma en och fam-

ma perfon, och at man fkall hafva exempel på
ympade barn, fom federmera fått riktiga kop-

por. Jag bekänner, at jag i min medicinfka

praåik aldrig fett någon 2:ne gånger fä rik-

tiga koppor- Nog har jag ofta råkat ut för

vattu-koppor, fom i början varit de riktige

kopporna få lika, at jag flera dygnen balance-

l^åt, och ej vetat til h vilken art af koppor jag

fkulle dömma dem at höra; ty puftulse hafva
til utfeende få aideles liknat de riktige, at man
lätt kunnat mifstaga fig derpä. Men deras

korta periode , i jåmföreife emot de riktige, har
omfider uplöll gåtan; ty då vattu- koppor in

allés aldrig racka öfver 9:de eller ii:te dygnet,
dä alt är öfverftåndet, få draga riktrga kop-
por gerna ut til det 21. dygnet, ja ock ftun-

dom väl längre, innan man kan fäga af alt är

öfverftåndet. Jag har under detta tydeligen

fett, at vattukoppor kunna ärra, ofta ockfä
lemna bulnande färnader efter lig., hvilketman
bör Ikrifva på fubjeäernas räkning, i det våt-

(korna
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i]<orna ej varit rena. En Läkare bor^ efter

iBitt tycke, ej utan ett noga öfvervägande fäl-

la utfiag^ dä han blir tiifpord, för at^yttra lig

•om arten af koppe-utflaget; ty. föräldrar och
anhörige haiva rättighet at vänta ett ianfårdigt

yttrande, efter de dcrpä federmera grunda htt

beflut om koppympning. Ofta blir man rad-

frågad i ympnings- vägen, dä foräidrarnc, vill-

rädige om ympning böranllållas eiler ej, fram-

viia koppärr pä ima barn, iör ar at Läkaren
uplylas, af hvad koppe-ait de kunna vara lem-
ningar. Sådant frågor hafv a ofta gjorts mig,
men jag har altid kunnat vederbör] igen fvara

pä dem, fedan jag noga betraktat ntfeendet af

årren; ty jag har funnit ärren efter vattu-

koppor fläta, då däremot ärr efter riktiga kop-
por gerna äro fkråfiiga. Af alla de eiterråttel-

ler jag hittils haft om koppor, fom andra gän-
gen åkommit, kan jag med trygghet forläkra,

at jag intet exempel haft , dår riktiga koppor
tvänne gångor angripit iamma perfonj jag,vet

fåiedes ej af egen förfarenhet någon, fom ä

nyo fatt riktiga koppor, fedan han mxd rikti-

ga koppor en' gäng bliivit ordenteligen ym-
pad, och fatt flytande ympefär, med åtföljan-

de eruption. Jag vil dock ej neka möjelig-

heten af en betydande irring, fom vid kopp-
ympning kanike flinlie kunna hända, i det man^
de tider inga koppor åro gångfe, och man
fåiedes ej har tiUäile at fjelf npbämta koppe-

materien, frän en annan hand til åfventyrg

fkulie kunna fä en materia, fom genom mifs-

tag bhfvit tagen efter vattukoppor. Ehuru jag

med f^kerhet ej vet något exempel härpå, få

fynes dock möjeligheten håraf kunna exiftera,

och i den håndelfea Ikulle en, fom på fm arm
verke-
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verkeligen har ympnings-ärr, af de riktiga kop-

porna kunna blifva fmittad.

Innan jag dock flutar deffa anmärkningar,

vill jag meddela ett utdrag af mortalitets-liftor-

na hår i Stockholm, hvaraf inhämtas, huru
mänga i Hufvudftaden dödt af koppor under

denna farfot, ifrån defs början forledet år, til

den I. Maji 1784? då farfoten anfenligen hade
minfkat fig? nemU i nedanftäende förfamlingar *

Manfolk» Qviiifolk»

Kongl. Hof-Förfamlingen 14 10
St. Nicolai 16 30
Riddarholms Forfamlingen 14 14
St Clarce 36 24
St. Jacobs 54 32
Marise Magdalenas 45 56
St. Catharinse 73 9 c

Tyfka Forfamlingea 6 7
Uiricse Eleonorse 25 2Z
Hedvig Eleonorse 56 63
Adolph Fredrics 42 50
Finfka Forfamlingen 14 9
I Garnizon - Regements Forfam-

lingarne, neml. K. Lif- Gardets,

Kgl. Artilleriets, och Hogf. Enke-
Drottningens Regem. Förf. 10$ 92

Skepsholms Förfamlingen iz 8
Stora Barn -hus Forfamlingen 7 y
Danviks 46
Sabbatsbergs I

Spinhus Forfamlingen ingen

522 52

r

Dä
*) Ibland déffe var Sergeanten Kempe

, 84 ar gam-
mal, dod i Kopporna, begrafven i Adolph Fredrics
Kyrka.

L
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Dä mail nu hoplägger antalet af mankönet
med det af qvinnkönet, få utgör hela mortali-

tets-fumman ett antal af 1043 perfoner, fem
endaft i Hufvudftaden mäft fatta lifvet til af

kopporna. Som denna farfot härjat öfver ftör-

fl:a delen af Riket, och ej mera dar, ån iStock-

holm, (konat månnifko-lif, få (kulle en morta-^

iitets- lifta öfver hela Riket utan tvifvel ut-

göra en förfärlig fumma. En fjukdom likväl,

fom genom goda anftalter och vederbörlig vak-

famhet ftår til at hämma, fedan kopp-ympnin-'
gen, få i Sverige fom andra länder, fä lyckeli-

gen aflupit, at knapt en af 500 dödt. Det fy-

nes derföre, fom kopp-ympningen uti en Stat

vore ett göromål, fom borde ftållas under Po-

iitiens vård, fä mycket mer, fom folkets antal

utgör Statens ftyrka. Således, dä menige man,
antingen af okunnighet, eller af trefkhet, eller

af någon annan orfak, vågrar at låta ympa fi-

na barn, få tyckes Policen böra äga magt ät

tilhälla dem dertil, når fädant Iker gratis, utan

deras befvår eller koftnad. Låt ofs föreftälla

ofs , at deffe 1043 perfoner, fom af kopporna
hår i Stockholm blifvit bortryckte, lefvande
kunde upftållas pä ett fålt, hvad ftor flock IkuIIe

icke de utgöra? til huru ftort politifkt yårde
i-Staten borde icke de uptagas? och följakteli-

gen huru ftor förluft för Samhållet år icke

deras död? Mån allmänna penningar nånfin

båttre kunde användas, ån til fadanas räddning?

Men koftnaden blefve för ftor, och faken min-
dre görlig, om menige mans barn i publika
Koppympnings-hus fkulle införas, för at ym-
pas. Vi fe ärligen, huru trögt det går hår i

Stockholn;i, at fä antalet af ympnings-äm-
nea
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nen completteradt i det inrättade Kopp-ympnings-

hufét; deremot har det i Norrland hos Allmo-^

gen båttre lyckats med utfånde Läkare ^ fom
farit omkring och i Allmogens hus med fram*

gång förrättat denna ympning, då ändamålet

medelft en ringa penning iyckeligen blifvit

vunnet. Om ladane Commiffarier Riket ofver^

på publik koftnad, årligen utfåndeSj fä kunde
man med trygghet vänta mångfaldiga medbor*.

gares räddning ifrån undergäng, och folk nu*

merns anfeniiga tilvåxt.

Befkrifning pä den Botten-profvaren , fom
blifvit nyttjad i Bohuslånfka Skär^

gardenj är 1^83 i

Iiilåtnnäd af

Baron CLAS ALSTRÖMERj
Cantzli-Räd och Commendeur af K* Wafa Orden*

o

Är 1*783 blefvo de flefta och ftorfta Sille-

^ Tranfjuderier igenom en Befigtnings-rått

utdömde, på den grunda at man befarade barn-

nars och farleders upgrundning, och Sillens

bortfkråmande af Tran-grumfet^ eller det af-*

fkräde, fom efter kokning kunde uti hafvet

utflåppas. Men fomTranfjuderiernas ägare pafto-

do, at denna upgift vore ogrundad, blef dem
både tillätet och befalt, at beftyrka lin talan.

Detta kunde icke annorlunda låta (ig göra^

ån at jord-hvarfven uti hafsbotten måfte under-^

fokas, for at utröna ^ om den ofverklagade

La up-
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iipgrundningen beftod af Tran -grums eller

vanliga jordarter.

De, fom Oai lie förråtta underfckningen,
voro ftrax betänkte på nägot inftrurnent, hvar-

med jord-hvarfven under hafsbottnen til et be-

hagligt djup kunde beqvämiigen til granfkning

iiphåmtas.

Sedan många tilftållningar blifvit med mö-»

da uttänkte, förfokte och forkafbde, upfann
åndteligen Amiralitets -Lieutenanten Herr Ja-

cob KjERRMANSKjoLD, en ibland Tranfjuderi-

ägares til underfökningen Committerade, et In-

årumentj fom fuikomligen tjente til ändamålet.

Förmonen af detta Inftrument beftär, lik-

fom alla Machiners, uti defs enkelhet, och
man har trodt det fortjena Kgl Academiens up-
märkfamhet, at uti defs Handlingar kungöras.

Tab. ILL Fig. l föreftåller hela machinen,
med fitt fammanfatta flcaft, fom efter vattnets

djuplek kan fkarfvas.

(a) En iholig con af jårn, fom i nedra fpet-

fen år förfedd med några fkrufgångor, hvarpä
en trä-triffa kan faftfl^rufvas, fom hindrar fpet-

fens nedtryckning i bottnen^ då man endaft vill

liiåta vatten- djupet, och hvilket finnes utmärkt

pä fliaftet b, d, e, f, fom år fördelt i fot och
tum, nedifrån råknäde.

Fig. 2. år förfta leden af fkaftet eller ftän^

gen, hvars nedra ända (a) år infpetfad uti järn*-

beflaget ella: hyifan (b Fig. 3.,^ och den öfra

ändan (b) fammanfogas med den andra leden

af Aängen, (Fig. 6).

Fig. 3. beftär af den ihoiigä conen Ca)^ hyi-

fan för ftängen (b), och ett utOiott (c), hvar^

igenom conea faftfpikas vid nederfta leden af

fkaftet



1784- -4^^'- ^^^j^ c^^^^'^- ^57

fkaftet eller ftängen. Vid (d) år en infånk-

ning, hvar^ bruk ilrax ftall beflaifvas.

Fig. 4. år en Itrut eller iholig con af järn-

bleck," forn infättes uti jårn-conen (a Fig. 3O5
och hvilken bleck -ftrut år förfedd med 2:rie

böjeliga vingar (bb), foin til llrutens qvarhål-

lande böjas kring iniånkningen (d Fig. 3.). Den
jftrut, fom nyttjades i Bohuslånfl<a underföknin-

gen, var af 4I tums djup, och s tums diame-'

ter i öpningen.

Fig. 5. en propp af tråd, fom vål paffar at

tiltåppa Ikuten (Fig. 4.), och har en mårta, i

hvilken ett tåg år bundet 5 för at dermed ut-

draga proppen.

Fig. 6. en led af ftången med affnedda^e ån-

dar, och derigenom borade hok
Fig. 7. liångens öfverlta led,

Fig. 8- mårior inflagna -hår och dar i flani?

gen, til tägets qvarhåUande.

Fig. 9. en iliolig cylinder af jårn-bleck^

pafTad efter liångernas tjocklek, och med ett

hol tvårt igenom. Denne cylinder fkall inne-

fluta fkarfven af tvänne ftängers affneddadg

andar, h vilka fä vål fom cyhndern genomllic?

kas och fammanhållas af nageln (Fig. iq\ '

Stängernas långd och tjocklek afpaffas ef^

ter tilgäng och behof. Ar djupet fom Hjall

imderfökas ftort, fä fordras en tjockare Ilåug

nårmail llruten, och de kunna fmäningom ai«

fmahia mot öfra andan. De ftänger, fom bru-

kades uti Bohusiånika uaderfokningen, hade
imellan 2 och 1} tums diameter.

Når detta inlirument flcall brukas, ikarfvas

ftånger til nödigt djup tilfammans, ' Bleck-

ftruteu;^ (Fig, 4.) infättes uti jårn-conen (a Fig, 3).

L 3 PiOp-
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Proppen (Fig. 5,) intryckes i ftruten, fä at den
ej lått kan uttagas. Machinen nedtryckes i

bottnen til erforderligt djup. Stangen vrides

et hälft hvarf. Proppen utdrages, dä vid ftän-

gens updragning ftruten fylies med den jord-art,

fom pä det ftället finnes. Den fulla ftrutefi kan
uttagas, och en rengjord i defs ftaile infåttas.

Det ftorfta djup under fjo-bottnen, fom med
detta inflrument blifvit underfökt, har varit

14I fot, men dä var vatten-djupet ej ftorre |n

3I fot På et vatten-djup af 21 fot, har man
nedtryckt inftrumentet 10 fot under botten-

ytan, eller til 31 fot under vatten -ytan 5 Qch
detta år det ftorfta djup, hvartil man med det-

ta inftrument hittils hunnit undqr botten-ytan.

Det ftorfta vatten-djup, pä hvilket inftrumen-'

tet varit nyttjadt, har varit 24 fot, och dä
trycktes inftrumentet 6 fot ned i bottnen, eller

under botten -ytan, och fåledes tilfammans til

30 fot under vatten-ytan. Bottnen, fom blif-

vit underfökt, har meråndels beftått af lera,

men ibland af fand. Olikhet af vattnets djup,

bottnens hårdhet, och det djup til hvilket un^

derfökningen fkall ftråckas, åro omftåndighe-

ter, fom gora arbetet mer eller mindre fvårt,

men det har hittils altid varit fåkert.

Method at finna de få kallade Indices

riationis curvaturfej
Af

NILS LANDERBECK,
M^thef. och Phil. Nat, Adjund i Upfala.

Lår LC, Tab. III. Fig. A, vara en kroklinie h vars

Evoiuta |r QD, kali^ bogcA LC Radius^

cur^



curvaturoeCD,R, och deras fluxioner d7^ och ^R ;

få år klart, efter z och R åro variabla, at bogen 2;

varierar med dz och Radius curvaturae R med
^R

dK 5 och emedan dz : ^R : : i :
—- blifver—

•

az dz

variationen af Radius curvaturae i jåmförelfe

med bogens, eller Index variationis Radii cur-

vaturge. Detta är Newtons refonement, hvi^
ket år fimpelt^ naturligt och få tydeligt fom

det kan vara, faft han kalbr expreffionen
dz

Index variationis curvaturae,

dR
Ehuruvål Maclaurin endaft fager, at - —

—

K^dz
år Index variationis curvaturae, är det helt be-*

gripehgt, at han refonerat, for at komma til den,

läledes: Emedan curvaturen år inverfe fom

defs Radius, fä år curvaturen i C, ^ och
R

defs fluxion - —• Krokliniens variation i C

dR
år dz. och curvaturens i famma punél; ^ —y^ R^

och fåledes, emedan : ~ — : ^ >
R^ R^dz

blifver — —— curvaturens variation I C, i
a^az

jåmförelfe med bogens i famma pund, eller

Index variationis curvatura^.

Den application, fom omedelbarligen ledes
frän deffa Indices, at for en gifven krokliniq
exprimera Radiens och curvaturens variation,

L 4 for^



i6o 1784. ^pr. Maj. ffun.

fordrar väl ingen djup kunfkap uti calculen,

men ar fom oftalt rått befvårlig, hvarföre jag

här upgifver en method at finna variationen af ^

curvaturens radius och af curvaturen, med en
anfenlig minfkning af befväret, hvilken inga-

lunda grundar fig på högre principer ån den
vanliga.

Det år bekant, at om Tangenten for vin-

jjelen BCD kallas få exprimerar aequationen

4y ':z tdx generelt relationen imellan coordi-

naternas fluxioner af en kroklinie.

Och om Secanten för vinkelen BCD kal-

las / och Cofecans fä exprimeras relationea

ifneilan bogens och abfciffans fluxioner, genom
4z zz fdxy och imellan bogens och ordinatans

genom dz — vJy,

Om famma denomination behålles, få, emedan

Vi^r^ : t : : CDCR) : DF^ blifver DF =
—- hvars fiuxion, när R anfes confiant,

z~~Ti — — dx^ hvaraf R = — . '^^ ,1

l-ht^]-^ , dt

fbm är en fun^^tion af x. När i flållet för dx

dy i-^^^ll^^J^j
fättes defs varde -—5 blifver R =

t : tdt

(pn funélion af y..

Emedan t ~ ^ s"- - i få år 14-^^=/^,
sds

dt = och genora (ubftitutiQn R r:—

^z.i-t//^ - T fom år en funélipn af Oph

ds '

^

emedan
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i-f-f

f emedan —~- = v*, ? = — , _ ^

-T och ^/j» = —y fås genom fubftitution

_ dz.vvv'^~\ en funftion af z,

dv

Låt variationen af Radius curvaturae vara V.
få, efter dz:dx:: Ydz (dR) : Ydx, mafte VV;^

vara flaxionen af ED, ED — fVdx och CF
=: y-^/Ndxy men yi-^t^': i : : CD (R) : CF
R
—rrrr^ hvarigenom, når värdet af R fubftitut

eras, y ==— iJ:!!ff och /V^x
dt

x-^-t^dx — ^. Låt denna valeuren för f\dx
dt

uträknad vara /X^x, få blifver fMdx = C^dx
och V = X. ^

'
^

På famma fått, emedan dz : dy : : Ydz (dK) :

\dj/, måfte AE = /Ydj och DF = fYdy - x]
Rt

men efter Vi-ht^ it i : CD (R) : DF =
yi-^t^

få blifver, når vårdet af R fubftitueras, DF =

irt^^Z och /V^^ - X zz^llll^y hvar.

?f /yjj/ = ~ —~j h ^3 och nar detta

L 5 vår-
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varde utråknadt kallas pidy, fäs pjdj/zzpidy^
af hvilken V = Y.

Emedan R= - tfl^Sl ochR = tfXEl^
dr dv

lät det värdet för R man uträknat vara fZdzj
fa år fNdz - fZdz och deraf V = Z.

Om curvaturens variation kallas fä fin-

nes den lätteligen, fedan variationen af Radius
V

curvaturoe år funnen, emedan S =——

.

At ånnu närmare uplyfa faken, fkall jag an-

föra ett eller annat fpecielt exempel.

För Parabeln, hvars aequation åv j/ = yax^
dxVa

blifver dy ~ ——j hvilken jämförd med den
^yx

generela aequationen dy — tdx
^

gifver t
—

Va ^
Ax^a dx\^a

_—3 i-^t- = ' och dt zz -

—

—y
zyx 4.x ^xyX

hvarigenom R ( = ~— ) =
3 5

dt 2Ya
Vidare blifver genom fubftitution fVdx (= —

i±!!f^ — =^ hvaraf,når fluxionen

dt ^

^^X \/X
ta^es, 'Vdx = —~y och variationen af cur-
^ ya

6\/x
vaturens Radius V = 3 och af curvatu-



1784- ^P^' <y^^^'

Til en Logarithmica hvars sequation dx =

^5 jåmford med den generela dj/ = bUf-

'
"^

)' ^''+J'* ^r.\. Ti

ver ^ = -^y
i+f" = = J

och R
5

Y- - !±!!1!^ ) = ^'±^. Och vidare

af hvars fiuxion V.i;' = -— framkom.

.f:iM!ochs(^4)='-Smer V=—r— oca a i^--:^j=z—:z::^::r^*

c-z dz

Uti cycloiden hvars sequation dj zz ——3
dz

jåmförd med den generela djy = —,hnnesy=
v

cdz

1_ vV^-i = dv = mzp^ hvari-

genom R ( = —-) = t^s^^-^^S Och

emedan /Vdz ( =_R ) = VS^J fås af defs
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Den fom férfåker denna methoden i nå-
gra kroklinier, blifver varle en få betydande
ftillnadj emot den vanliga, at han helt fåkert

befluter at följa och nyttja den af mig här up-

giine.

Vill man veta Radius eller curvaturens va-

riation uti någon vifs pund; af en kroklinie,

fa determineras abfciffa, ordinata eller bogen
få, at den fvarar til famma pund. Åftundar
man veta, i hvad pund af en kroklinie Radien$>

dier Gurvaturens variation har en gifven ftor-

lek, är o eller iX) 5 fättes defs generela Index

lika med famma quantitet, genom hvilken aequa-

tion abfciffa, ordinata eller bogen kan deter-

mineras. Vill man veta uti hvilka pun^^ter af

tvänne eller flera iärfl{iidta kroklinier,^ variatio-

pen af Radien eller af curvaturen är antingen

den famma, eller haiva til hvarandra ett gitvet

,

förhållande, fa determineras Index för en af

kroklinierne, och fättes lika med de odetermi-

lierade Indices för de andra, af hvilka sequa-

tioq«er abfciffa, ordinata eller bogen af dem blif-

ver determinerad.

LACER TA Sputator^ och LACER TA
l)imaculata^ två nya ödlor från Ame-

tände egeoflcap märkvärdiga Ödla haj-

jag funnit ibland framledne Hof-Marfchalkea
Baron

rica; beflirifne

af

ANDERS SPARRMAN.

Denna för defs fpot-
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Baron DeGeers ,efterlemnade vackra Naturali

Samlingar, fom af defs Enke- Friherrinna Fru
C. RiBBiNG biifvit til KongL Aeademien for*

årade. För kunflvapen om famma Ödla har

man utomdefs at tacka Herr Doélorn och
Probflen AciiELius, hvilkeii, under fit viftan-

de i Phitadelphia, årjiällit detta kråk ifrån en
defs vän pä S. Euftache, dar detta är hemma^
och öiverfåndt detfamma; famt redan år 1755^
uti bref til Herr DeGeer, därom bifogat föi*

jande beråttelfe:

''Wood-Slave^ Trädjlaf; en Ödla fom fins i

"Södra America. Lefver vid ftockvirké och
"i hufen, fom alla åro af träd; åfven in i hu*
'Tet til myckenhet ibland folket Skadar ingea
'\itan at vara ofogad. År dock fnart retade

"Man fer dem ränna up och ned på väggarne*

"Stadnar någon och fer på henne,, fä fpottar

"hon på fm åfl^ådare; fpottar dock icke, utaa
"at fe lin ovän fä när at råka honöm. Spot-
"ten är fvart; en liten droppa fä förgiftig, at

"ftället ftrax fvåller, oii| det år på kroppen;
"fvullnaden är dock ej mer farlig eller läng-

"varig, ån at den botas med pägnidande a£

"Campherts-brännvin eller Rum; brukeligt där,

"åfven emot bett af Skorpioner. Når djuret

"retas, famlar fig den fvarta fpotten i mungi-
^'gorna, hvilket när det märkes, år båft at akta

"lig. Deffa Ödlor krypa i fina hål ofver nät-

"terna, och fkada då ingen".

Kroppen från nåfan til anus, pä de fpeci-

mina, fom finnas uti DeGeeriil^a Cabinettet, af

Laci'rta Sputator^ var på den ftörfta, blott 2 tum
läng , och fvanlen då 2| tum. Någon liten ?

förändring i fläckarnas och rändernas ftåll-

ning
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ning undantagen, liknade famtelige någorlun-

da den Ödlan* fom Tab. IV. Fig. i. föreftälles.

De afkegrä aggen ^ fom voro brun- famt fvart-

fffråcklige och lägo i famma flafka med La-

certa Sputator, hörde tvifvelsutan til famma
Ödla, och har jag fordenfkull låtit ett af dem
i naturlig ftorlek afrita* Fig. 3. En Ödla, til

fma flackar helt olika teknad emot Fig. i, fö-

reftålles med Fig. 2. Dock vågar jag angifva

den fäfom en förändring, eller fnarare larv, til

Fig. I. och ftyrkes i denna mening, dels dår-

af, ät den lag i famma fiaika med ätfldiliga af

Fig. I. dels at fvanfen på Fig. 2. fynes likfom

ånnu ej fullbordad , utan til en itor del mot
åndan naken från all betäckning af fjäll; lem
ock däraf, at bägge voro inunder ljusgrå, f^mt

grundfärgen, fä på larven fom den fullkomna-

de, ofvanpå lika, nämligen Ijuft afl^egrå med
bruna flackar, undantaget, at de bälten, fom
pä den fullkomnade otvanpä kroppen finnas

teknade, ftötte hos fomliga Ödlor mycket pä
hvitt, famt voro altid, både framom och bak-

före, kantade med en brun rand; hvilka rän-

der voro fig imellan tåmmeligen parallelt flåi-

de, ehuru ej fållan likafom afbrutne, fä at där-

igenom blott bruna fläckar formerades* Emot
åndan af fv^^anfen börja dylika båiten fmånin-

gom uphöra, eller finnas förändrade til bruna

och hvita fläckar, merendels fä, at en llörre

brun fläck fitter mitt uti, fammanhängande
med en hvit flack pä hvardera hdan til höger
och vänfter om fig. Pä lär och ben märkas
ock fläckar, famt ibland tecken til ett par bälten.

För öfrigt är kräket öfveralt betäckt med
fmå ej fårdeie^ hvaffa tjåll, undantagen ytterfla

kanten
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kanten af kåftarne, famt under fvanfen; där,

til några liniers afftånd från anus^ börjar, fatot

efter denfamma framlöper, en enda rad ftörre

fjåll; af hvilka hvardera år bakåt litet bredare
och tvårare, famt knapt mårkeligen utringadt.

Tungan år oval 5 kan fnarare fågas vara tunn
än tjock, och befinnes ifpetfen litet infkuren.

Fotterm hafva alla 5 täer, fom på framföt-
terna åro alla lika langa och lika iiåide^ men
på de bakre, åro de innerft ät kroppen vettan-
de likfom tummar, fkilde ifrån de öfriga, men
icke defsmindre långe. Inga naglar har jag
kunnat formärkaj hvarfore det ock blifver

fvårt at förklara, huru denna Ödla kunnat klån-
ga up och ned för väggarne j få framt man
icke vill föreftålla fig, at antingen naglar och
klor blifvit uplofte uti den fpiritus hvaruti
djuret förvarades; eller troligare^ at Ödlan lef-

vande varit förfedd på fötterna med en klib-*

big materia, och tor hånda, uti fjelfva ftrudu-
ren af defs fingrar och tåer, ägt förmåga at

därmed fuga fig faft.

Följande Differentia fpecifica m§ anföras,

til tjenft för dem, fom kunde behöfva upfåtta

en Nomenclature öfver Ödlorna.
LACERTA Sputatorj cauda tereti, mediocri,

fubtus ferie fcutorum longitudinaliter inftruéla,

corpore cinereo, fupra fafciis albis, colore he-

patico antice pofticeque marginatis, notato.

2) LACERTA bimaculata följer i nåfta QuartaL

Utdrag af KongL Feten/kaps Acaä^mi^nr

DAGBOK.
I, Afledne Grofshandlaren hår 1 Staden Herr Care.

tade



tade Teftamentariflka Difpofition, til Kongl. Veterflfap'?

Academien hår i Stockholm gifvit en Summa afTrehundra-
de Femtio Riksdaler; hvaraf årligen Råntan bor användas

til belåning at den, fem båft beiVarar en, ärligen af Kgl.

Academien upgifven, fråga uti Landthushållningen,

a. Math. Profeflbren vid Kongl. Acadernien i Lund
Herr Ntls Schenmaric, har författat, och til KongL
Vetenfl^aps Acadernien forårati, följande 17 mathematilka

Manufcripter, inbundne in 4:0: Algtbra; Fhixions Metho-

derne; Geom, Analytica; Geom, Siiblhnior ; Statica ^ Mecha-

nica; Hydrojlatica ; Aenmetria-^ Hydranlica; Optica; Cat-

cptrica; Dioptrica; Perfpeff/va', AJlronom, element,; Geogr,

€t Hydrographia; Chronologia^ Gnomonica; alla färdiga at

af trycket kunna utgifvas.

FÖRTEKNING
Pä de Rön, fom åro införde i detta Quartals

Handlingar.

I. ^trodde Minerahgi/ke Ohfervationey^ af JoH. pag.
O GuST. Edelfeldt - - - . g9

% Om Fjällens hogd ofaer hafvet^ af N. Marelius 103

3. Anmärkning om Citronfaft^ famt fått at cryjial"

lifera denfamma:, af Carl W. Scheele 105

4. Mineralogifke Anmärkningar^ ^/ T. Bergtvian 109

5. Smältnings-Forfok med Eidsluft, af B. R. Geijer 122
6. Anmärkningar i anledning afffia Koppt - Epide-

mien^ af Peter J* Bergius - - - 134
7. BefkrifningpäenBöttefi-profvare^afC.Aj.ST-RbM^lEL I55
§. Method at finna Indices Vaviationis Cnrvatnrce,

af Nils Landerbeck - I5S

9» Lacerta Spiitator, en ny Ödla från America^ be»

fkrifven Anders Sparrman - 164
10, Utdrag af Kongl. Vetmfk. Academiens Dagbok 167
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